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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete de Estudos e de Planeamento
de Instalações

Anúncio n.º 6/Públ./2002

1 � Dono da obra � o concurso é promovido pelo Gabinete de
Estudos e de Planeamento de Instalações (GEPI), Rua de Martens
Ferrão, 11, 1050-159 Lisboa (telefone: 213184600; fax: 213533409).

2 � Modalidade do concurso � o concurso é público, nos termos
do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Fogueteiro, concelho do Seixal.
b) Designação da empreitada � construção civil, arruamentos e

instalações eléctricas de um armazém da GNR no Fogueteiro.
c) Classificação estatística � categoria 45.21.15 do Regulamen-

to (CEE), n.º 1232/98, do Conselho, de 17 de Junho de 1998, rela-
tivo à Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA)
na U. E.

O valor para efeitos de concurso é de € 1 446 513,90, o que equi-
vale a 290 000 000$, não incluindo o IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 12 meses (365 dias incluindo
sábados, domingos e feriados).

5 � Processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente no GEPI, em
Lisboa, e na Câmara Municipal do Seixal, onde pode ser
examinado nos dias úteis, durante as horas normais de ex-
pediente. Poderão ser adquiridas cópias do processo do
concurso, na firma Fast Cópia, L.da, Rua de Teófilo Braga,
6, loja G2, 2700 Damaia, Amadora (telefone: 214906572.
Estas cópias podem ser solicitados durante a primeira me-
tade do prazo fixado para o concurso;

b) O processo  de concurso e documentos complementares
custam € 598,55 (120 000$) não incluindo o IVA, e o
correspondente pagamento deverá ser efectuado em dinhei-
ro ou cheque visado directamente, pelo interessado, à firma
referida na alínea 5-a).

6 � Propostas:

a) A hora e data limite para os concorrentes apresentarem as
suas propostas será até às 17 horas do 30.º dia consecutivo,
incluindo sábados, domingos e feriados, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da
República;

b) As propostas terão de ser entregues, ou enviadas sob regis-
to através do serviço dos correios, no Gabinete referido no
n.º 1;

c) As propostas e documentos que as acompanham deverão
ser redigidos em língua portuguesa ou devidamente tradu-
zidos, tendo-se em consideração a obrigatoriedade do
disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Poderão intervir no acto público as pessoas que para o efeito
estiverem credenciadas;

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do pri-
meiro dia útil posterior à data limite para apresentação das
propostas, no local indicado no n.º 1.

8 � Caução � o concorrente a quem for adjudicado a empreitada,
ficará obrigado a prestar caução no valor de 5% do preço total do
contrato para garantia do respectivo cumprimento.

9 � Tipo de empreitada (modo de retribuição do empreiteiro) �
a empreitada é por preço global nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e será financiada pelo orçamento do
Estado Português, PIDDAC, Ministério da Administração Interna.

10 � Admissão de agrupamentos complementares de empresas
(ACE) e consórcios externos � são admitidos ACE nos termos do
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; e consórcios
externos nos termos do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março (confrontar o n.º 9 do programa de concurso).

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro:

a) Para ser admitido a concurso o concorrente deve fazer pro-
va de possuir o certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas com as seguintes categorias e subcategorias
de acordo com o Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e
Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto:

a1) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) com clas-
se correspondente ao valor global da proposta;

a2) E ainda as seguintes subcategorias e categorias da classe
correspondente aos respectivos valores da proposta para
dar satisfação aos capítulos correspondentes nas
medições:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria;
1.ª subcategoria da 5.ª categoria;
10.ª subcategoria da 5.ª categoria;
14.ª subcategoria da 6.ª categoria.

Caso o concorrente não possua as autorizações referidas na
alínea a)2) do n.º 11 indicará subempreiteiro com declara-
ção de aceitação por parte deste e apresentação de cópia do
seu certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas � ver n.º 6.3 do programa do concurso;

b) Capacidade económica e financeira � a demonstração da
capacidade económica e financeira dos concorrentes será
efectuada, nomeadamente (entre outros documentos), por:
declaração do volume de negócios global e do volume de obras
executadas em cada ano dos últimos três anos; pelos balanços
e demonstração de resultados dos últimos três anos; e por
referências bancárias e comerciais;
Capacidade profissional e técnico como garantia de boa
execução e qualidade técnica � a demonstração da capa-
cidade profissional e técnica dos concorrentes será feita
por declaração dos meios humanos e materiais a afectar à
execução da obra, de acordo com as prescrições do
programa de concurso e, nomeadamente (entre outros
documentos): pela declaração sobre as habilitações e
diplomas profissionais dos empreiteiro e, em especial do
responsável da obra;
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pela localização da sede ou da delegação que irá dar apoio à
execução da obra; pela declaração dos efectivos médios
mensais da empresa em cada um dos últimos três anos; pela
lista das obras mais importantes executadas nos últimos três
anos (especialmente para organismos do Estado) e respecti-
vos certificados passados pelos donos das obras; pela decla-
ração que mencione os técnicos ou os órgãos técnicos de
que o concorrentes dispõe para a execução da obra; e ainda
os subempreiteiros a que tenciona recorrer.
Qualidade e valia técnica da proposta apresentada � será
avaliada pela qualidade dos materiais a aplicar na obra tendo-
-se em consideração, nomeadamente, as dimensões, marcas-
-tipo, modelos e referências; bem como, pela avaliação do
programa de trabalhos e plano de pagamentos, memória
justificativa e descritiva do modo de execução da obra, e
organização, meios e métodos previstos relativos à qualidade
e segurança no trabalho.

c) Os concorrentes estrangeiros que não possuam alvará de
empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações da
natureza indicada no anúncio e no programa de concurso e
na classe correspondente ao valor da proposta, poderão
concorrer fazendo prova da sua inscrição como empreitei-
ros no País de estabelecimento com equivalência à inscrição
e classificação portuguesas exigidas no concurso, ou, se
aquela inscrição não existir ou não tiver à equivalência
mencionada, comprovando documentalmente a sua idonei-
dade, experiência e capacidade técnica e económica para a
execução de trabalhos daquela natureza.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias a contar da data
do acto público do concurso.

13 � Critérios de apreciação das propostas por ordem decrescente
de importância:

1) Preço mais baixo � 70%;
2) Qualidade e valia técnica da proposta � 30%.

14 � Não são admitidas propostas condicionadas.
15 � São admitidas propostas com variantes ao dimensionamento

dos elementos estruturais do armazém, e ou alteração dos materiais
que as constituem, no todo ou em parte; as propostas variantes de-
vem respeitar as dimensões e características gerais do edifício, cons-
tantes dos elementos de arquitectura do projecto.

16 � Data do envio para publicação no Diário da República, 3.ª
série � 7 de Março de 2002.

O Director, António Morais. 3000026744

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Instituto para a Conservação e Exploração
da Rede Rodoviária

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada �
EN110, beneficiação entre o km 103 + 200 (Entroncamen-
to com a EN358) e o km 115 + 270 (Entroncamento com
a EN3).

1 � Nome e endereço do dono da obra � Instituto para a Conser-
vação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), sito na Quinta das
Varandas, Avenida do Cónego Urbano Duarte, 3030-215 Coimbra,
Portugal (telefone: 239794500; fax: 239794555).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, a efectuar nos
termos definidos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � a empreitada decorre nos concelhos
de Tomar e de Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém.

b) Designação da empreitada � EN110, beneficiação entre o km
103 + 200 (Entroncamento com a EN358) e o km 115 + 270 (En-
troncamento com a EN3).

Natureza dos trabalhos � os trabalhos a executar consistem essen-
cialmente na pavimentação, terraplanagens, drenagem, equipamento
de segurança, e obras acessórias.

Prevê-se ainda o tratamento de intersecções de nível, vias de aces-
so e serventias.

Extensão dos trabalhos � os trabalhos são executados numa ex-
tensão de 12 070 metros.

Referência à Classificação Estatística � estes trabalhos estão refe-
ridos nas classes 45231200-7 e 74203700-9 do vocabulário comum

para os contratos públicos (CPV), publicado no suplemento do Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996.

O preço base do concurso é de € 1 895 432, com exclusão do IVA.
c) Lotes � a obra não está divida em lotes, devendo as propostas

a apresentar, referir-se à totalidade dos trabalhos discriminados no
resumo geral de medições.

d) Finalidade do contrato � o contrato a celebrar, não inclui a
elaboração de projectos.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo de execução da obra é
de 450 dias, a contar da data de consignação da empreitada.

5 � Pedido de documentos:

a) O processo de concurso encontra-se patente na sede da
entidade indicada no n.º 1 e na Direcção de Estradas de
Santarém, sita na EN3, km 40 200, S. Pedro, 2000-655
Santarém, Portugal, com os números de telefone: 243350850
e de fax: 243350897, onde poderá ser examinado pelos in-
teressados, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30
minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, desde a
data de publicação do presente anúncio no Diário da Repú-
blica, até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) As cópias do processo de concurso poderão ser solicitados
por ofício ou fax endereçados à Direcção de Estradas do de
Santarém, sita na morada indicada na alínea a) deste n.º 5,
até ao 15.º dia útil, após publicação deste anúncio no Diário
da República;

c) O custo do processo de concurso é de € 443,53, incluindo o
IVA à taxa legal, a pagar em dinheiro ou cheque visado
passado a favor do Instituto para a Conservação e Explora-
ção da Rede Rodoviária.

6 � Data, local e modo de apresentação das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do
45.º dia, contado a partir do dia seguinte ao da data de
publicação do presente anúncio no Diário da República, após
o qual não poderão ser consideradas;

b) As propostas, deverão ser entregues em mão contra recibo,
ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de recep-
ção, para a Direcção de Estradas de Santarém, sita na mo-
rada indicada na alínea a) do n.º 5, deste anúncio.
Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorren-
te será o único responsável pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na
hipótese da entrada da mesma, se verificar já depois de
esgotado o prazo de entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham, são
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa e quando
os documentos, pela sua própria natureza ou origem, estive-
rem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-los
acompanhar de tradução devidamente legalizada, em rela-
ção à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Abertura das propostas:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso, todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou os seus re-
presentantes, devidamente credenciados;
Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá
intervir no acto público do concurso apenas um represen-
tante, devidamente credenciado por todas as empresas do
consórcio ou associação;

b) O acto público de abertura do concurso, terá lugar às 15 horas
do dia útil imediato à data limite fixada para a apresentação
das propostas, na Direcção de Estradas do distrito de
Santarém, sita na morada indicada na alínea a) do n.º 5 deste
anúncio.

8 � Cauções e garantias exigidas � nos termos do n.º 1, do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o concorrente a
quem for adjudicada a empreitada, prestará nessa altura, uma caução
no valor de 5% do preço total do respectivo contrato, com a qual
garantirá o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato de empreitada e eventuais contratos
adicionais.

9 � Tipo de empreitada, modalidades de financiamento e de paga-
mento:

Nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, o tipo de empreitada é por série de preços e de
acordo com o preceituado no artigo 21.º deste decreto-lei,
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os trabalhos serão efectuados mensalmente com base na
medição dos trabalhos realizados;

O financiamento, terá como fonte o orçamento do Estado Por-
tuguês, sendo os encargos satisfeitos por conta da dotação do
plano de investimentos consignado ao Instituto para a Con-
servação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR).

10 � Modalidade jurídica de associação � de acordo com o pre-
ceituado no artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
podem concorrer agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
desse agrupamentos satisfaçam as disposições legais relativas ao
exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas e declarem a
intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, devendo
o concorrente neste caso, indicar desde logo, quem é o líder do
consórcio.

11 � Condições mínimas:

a) Nos termos do preceituado no artigo 69.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes estabelecidos em
Portugal, deverão apresentar o certificado de classificação
de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Instituto de
Mercados de Obras Públicas e Particulares (IMOPPI), e só
serão admitidos, quando aqueles certificados contenham as
seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da proposta.

b) Nos termos do preceituado no artigo 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, os concorrentes não detentores
de certificado de classificação de empreiteiros de obras pú-
blicas, devem apresentar o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso;
Os concorrentes do espaço económico europeu não deten-
tores de certificado de classificação de empreiteiros de obras
públicas, ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como aqueles a
que se refere a alínea d) do artigo 54.º do mesmo diploma
legal, devem apresentar os documentos indicados no n.º 1 do
artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

 c) Os concorrentes deverão apresentar documentos que permi-
tam apreciar a sua aptidão, para a boa execução da obra, no
que respeita às condições mínimas de carácter económico,
igualmente relacionados com o programa de concurso.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas e respecti-
vas condições, consideram-se válidas pelo prazo mínimo de 66 dias,
contados da data do acto público do concurso. Se os concorrentes
nada requererem em contrário dentro dos oito dias seguintes ao termo
deste prazo, considerar-se-á o mesmo prorrogado por mais 44 dias.

13 � O critério no qual se baseará a apreciação das propostas e a
consequente adjudicação, é o da proposta economicamente mais
vantajosa de acordo com os seguintes factores, devidamente
hierarquizados segundo a sua incidência na ponderação e ordenados
por grau decrescente de importância:

a) Qualidade global da proposta e sua adequação ao objecto da
empreitada � 50%;

b) Preço � 45%;
c) Prazo � 5%.

14 � Propostas condicionadas e propostas variantes � não são
admitidas propostas condicionadas, nem propostas variantes ao pro-
jecto posto a concurso ou a parte dele, excepto no que se refere ao
prazo de execução.

15 � a) Os prazos referidos nos números anteriores, são contados
nos termos do preceituado no artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

b) A entidade adjudicante reserva-se o direito de não proceder à
adjudicação se por circunstâncias supervenientes designadamente
relativas à execução do programa plurianual de investimentos, não
for possível proceder à realização da empreitada.

16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, em 7 de 2002.

18 � O contrato encontra-se abrangido pelo acordo sobre contra-
tos públicos da Organização Mundial do Comércio.

O Vice-Presidente, José Alberto Alves Nunes do Valle.
3000026321

MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO

Instituto Nacional de Estatística

Anúncio

Concurso público internacional, no âmbito da comunida-
de europeia, para a empreitada de ampliação do edifício
sede do I. N. E.

1 � Identificação do dono da obra � I. N. E. � Instituto Nacio-
nal de Estatística, sito na Avenida de António José de Almeida, sem
número, 1000 Lisboa (telefone: 218426100; fax: 218426347).

2 � Modalidade do concurso � concurso público internacional, no
âmbito da Comunidade Europeia, nos termos do artigo 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Identificação da empreitada:

a) Local de execução � edifício sede do I. N. E., sito na
Avenida de António José de Almeida, em Lisboa;

b) Designação e caracterização:

Construção da ampliação do edifício sede do I. N. E., no
terreno limitado pela Avenida de António José de Al-
meida, Avenida de Manuel da Maia, e Avenida do
México, em Lisboa;

(Classificação Estatística de Produtos por Actividade �
CPA: 45.21.14);

A empreitada tem por objecto a construção de quatro
caves, bem como a construção de cinco pisos acima do
solo. A estrutura é em betão armado, com lajes
funjiformes, sendo da responsabilidade do adjudicatário
da empreitada, a apresentação do projecto de execução
das paredes moldadas das caves;

A empreitada engloba também todos os trabalhos de cons-
trução civil e das redes das instalações especiais
necessárias para a utilização do edifício;

Encontram-se excluídos da empreitada os trabalhos de
fornecimento e montagem dos elevadores, sistema de
emergência diesel e UPS e rede de comunicações;

O preço base do concurso é de € 16 959 128,5, a que
acrescerá o IVA à taxa em vigor.

c) A empreitada é única, devendo os concorrentes apresentar
proposta para a totalidade dos trabalhos.

4 � Prazo � o prazo máximo de execução dos trabalhos é de 24
meses, estimando-se que os trabalhos se iniciem durante o mês de
Agosto de 2002.

5 � Fornecimento do processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente no Departa-
mento Financeiro e Administrativo do I. N. E., na Avenida
de António José de Almeida, 5, 1.º, 1000-043, em Lisboa,
onde pode ser examinado todos os dias úteis, durante as horas
normais de expediente, até ao dia a hora do acto público do
concurso. Os interessados poderão obter cópias do referido
processo de concurso, desde que solicitadas até metade do
prazo fixado para a entrega das propostas;

b) O processo de concurso poderá ser adquirido na morada
indicada no n.º 5, alínea a) pelo preço de € 598,56 incluí-
do, a pagar em dinheiro ou cheque passado a favor do I.
N. E

6 � Propostas:

a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 52.º
dia útil, contado a partir do dia seguinte ao da publicação
deste anúncio no Diário da República, devendo ser envia-
das pelo correio sob registo e com aviso de recepção, ou
entregues em mão contra recibo;

b) As propostas serão entregues pelos concorrentes ou seus
representantes no endereço indicado no n.º 5, alínea a);

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
terão de ser redigidas em língua portuguesa (tendo em
consideração o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

7 � Acto público do concurso:

a) Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas
interessadas e intervir as que, para o efeito, estejam
devidamente credenciadas pelos concorrentes;
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b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia útil
seguinte ao da data limite para a entrega das propostas, no
endereço indicado no n.º 1.

8 � Cauções e garantias � não é exigível qualquer caução ou
garantia para apresentação de propostas, no entanto o concorrente a
quem for adjudicada a obra prestará uma caução correspondente a 5%
do valor da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é em regime de preço
global.

10 � Modalidade jurídica de associação � podem concorrer
empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se asso-
ciarem juridicamente numa única entidade, em agrupamento comple-
mentar de empresas, ou em consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições mínimas
de carácter económico e técnico:

a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares dos cer-
tificados de classificação de empreiteiros de obras públicas,
que contenham as seguintes autorizações, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e Portarias n.º 412-
-G/99, e n.º 412-I/99, de 4 de Junho:

i) De empreiteiro geral de edifícios da 1.ª categoria (edi-
fícios) em classe correspondente ao valor global da sua
proposta;

ii) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria (estruturas de betão
armado);

Da 13.ª subcategoria da 1.ª categoria (serralharias, caixi-
lharias e vidros);

Da 14.ª subcategoria da 1.ª categoria (tectos e pavimen-
tos falsos e divisórias);

Da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria (instalações eléctri-
cas de baixa tensão);

Da 8.ª subcategoria da 5.ª categoria (aquecimento, venti-
lação e ar condicionado);

Da 10.ª subcategoria da 5.ª categoria (instalações de águas
e esgotos em edifícios),

correspondendo, cada uma, ao valor dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitem, consoante a parte que a
cada um desses trabalhos cabe na proposta e que será
indicada em documento anexo àquela, caso o concor-
rente não recorra à faculdade conferida na alínea iii);

iii) Caso o concorrentes não disponha das autorizações
exigidas na alínea b) e de acordo com o artigo 73.º
alínea f) do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, indi-
cará em documento anexo à proposta os subempreitei-
ros possuidores dessas autorizações, aos quais ficará
vinculado por contrato para a execução dos trabalhos
que lhes respeitem;

iv) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser
anexadas à proposta as declarações de compromisso
subscritas pelo concorrente e por cada um dos subem-
preiteiros, das quais conste o nome deste, o seu endere-
ço, a titularidade do alvará contendo as autorizações
exigidas no concurso e, bem assim, o valor total dos
trabalhos a que respeitem.

b) A titularidade do alvará, contendo as autorizações exigidas,
prova-se pelo cumprimento da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e através
da indicação na proposta do concorrente, ou nas declara-
ções referidas na alínea iv) do número anterior, conforme
os casos, do respectivo número, bem como da categoria(s),
subcategoria(s), e classe(s), das diferentes autorizações;

c) Os concorrentes pertencentes ao espaço económico euro-
peu, não detentores de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas, ou que não apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, de-
verão fazer prova da sua idoneidade e das suas qualificações
legais com base no cumprimento do disposto no artigo 67.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

d) Os concorrentes não detentores de certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas e que apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados por um Estado pertencente ao espaço económico
europeu deverão fazer prova da sua idoneidade e das suas
qualificações legais com base no cumprimento no disposto
no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

e) Todos os concorrentes deverão ainda apresentar cópia au-
tenticada das três últimas declarações periódicas de rendi-
mentos para efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o
carimbo recibo e, se for caso disso, dos documentos equiva-
lentes, apresentados para efeitos fiscais, no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabeleci-
mento principal. Deverão, ainda apresentar, quando aplicá-
vel e relativamente aos três últimos exercícios, cópia da
certificação legal das contas, do relatório dos auditores ex-
ternos e do relatório e parecer do conselho fiscal ou do fis-
cal único.

12 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias
úteis, a contar da data indicada no n.º 7, alínea b), resultante da
aplicação do disposto no artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março.

13 � Qualificação dos concorrentes:

a) No âmbito da avaliação da capacidade financeira, económica
e técnica dos concorrentes, prevista no artigo 98.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, somente serão admi-
tidos os concorrentes que, para além de apresentarem a
documentação exigida, demonstrem aptidão para a execução
da obra.
Assim, nesta fase, serão excluídos os concorrentes em qual-
quer das seguintes condições:

i) Cujo valor médio do capital próprio, nos últimos três
anos, seja inferior a 20% do valor correspondente ao
limite da classe de autorização anterior à exigida no
certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas para a execução da obra posta em concurso,
conforme previsto no n.º 11, alínea a) i);

ii) Cujo valor médio do volume de negócios anual em
obras, nos últimos três anos, seja inferior a 75% do
valor limite da classe anterior à classe de autorização
exigida no n.º 11, alínea a) i);

iii) Que não tenha concluído, nos últimos três anos, pelo
menos, uma obra de edifícios, devidamente certificada
ou comprovada, cujo valor de adjudicação seja igual ou
superior a € 4 987 979.

b) No caso em que os concorrentes manifestem a intenção de
se associarem, será exigido a cada empresa o cumprimento
individual das condições referidas no n.º 13, alínea a);

c) Critério de adjudicação � a empreitada será efectuada ao
concorrente que apresente a proposta mais vantajosa aten-
dendo aos seguintes critérios e ponderações:

Preço � 80%;
Plano de controlo da qualidade na execução dos traba-

lhos � 10%;
Planeamento e preparação da obra � 10%.

14 � Propostas com variantes � não são admitidas propostas com
variantes ao projecto.

15 � (Não aplicável.)
16 � (Não aplicável.)
17 � O anúncio será enviado para publicação no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias, em 8 de Março de 2002.

6 de Março de 2002. � A Ministra do Planeamento, Elisa Maria
da Costa Guimarães Ferreira. 3000026708

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Cascais

Anúncio

Concurso público internacional n.º 1/10002/2002 �
 medicamentos anti-infecciosos

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Cascais, Rua de
Padre José Maria Loureiro, 2750 Cascais (telefone: 214827700; fax:
214866047).

2 � Procedimento de adjudicação � concurso público nos termos
do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
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3 � Categoria do fornecimento e sua descrição com referência ao
Regulamento (CEE), n.º 3696/93, Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993 � categoria
24421000-2 � aquisição de medicamentos anti-infecciosos.

4 � Local da entrega � Centro Hospitalar de Cascais.
5 � Duração do contrato � pelo período de um ano.
6 � Possibilidade de fornecimentos parciais � são aceites propostas

parciais.
7 � Não se admitidas propostas que envolvam alterações das cláu-

sulas do caderno de encargos nem variantes.
8 � Se a adjudicação for feita a um agrupamentos de empresas

concorrentes, estas associar-se-ão obrigatoriamente antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade de consórcio externo.

9 � Pedido de documentos:

a) Os processos de concurso estão patentes para consulta no
Serviços de Aprovisionamento, podendo ser adquiridos na
tesouraria, do Centro Hospitalar de Cascais, Hospital Conde
de Castro Guimarães, Rua do Padre José Maria Loureiro,
2751-953 Cascais;

b) O custo de cada exemplar do caderno de encargos é de E
49,88, a liquidar no acto de aquisição do mesmo, já com o
IVA incluído.

10 � As propostas devem ser dirigidas ao Centro Hospitalar de
Cascais ou entregues no Serviço de Aprovisionamento, sito no Hos-
pital Ortopédico Dr. José de Almeida, Rua de Luanda, Carcavelos,
2779-502 Parede.

10 � Data limite para apresentação das propostas � até às 17
horas do dia 6 de Maio de 2002.

11 � Data, hora e local de abertura das propostas � o acto pú-
blico de abertura das propostas terá lugar, no dia 7 de Maio de 2002,
às 9 horas e 30 minutos, no Serviço de Aprovisionamento, sito no
Hospital Ortopédico Dr. José de Almeida, Rua de Luanda, Carcave-
los, 2779-502 Parede.

12 � Critérios de adjudicação do contrato e sua ordenação � a
adjudicação será efectuada à proposta mais vantajosa, sendo a sua
apreciação baseada nos seguintes critérios, por ordem decrescente da
sua importância:

a) Qualidade dos produtos � 50%;
b) Preço � 40%;
c) Prazo de entrega � 10%.

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo de 60 dias contados da data da sessão de abertura das
propostas.

14 � Prestação da caução e modalidades de pagamento � os
concorrentes a quem for adjudicado o fornecimento, prestarão uma
caução correspondente a 5% do valor da adjudicação.

15 � Não houve publicação prévia do anúncio do concurso.
16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. e no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias � 11 de Março de 2002.

17 � Data da recepção do anúncio para publicação no Diário da
República, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. e no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias � Casa da Moeda � 11 de Março de
2002.

6 de Março de 2002. � O Administrador-Delegado, Fernando A.
Ramos. 3000027348

Hospital Amato Lusitano � Castelo Branco

Anúncio

Concurso público internacional n.º 110010/2002

1 � Entidade contratante � Hospital Amato Lusitano � Castelo
Branco, Avenida de Pedro Álvares Cabral, 6000-085 Castelo Branco,
Portugal [telefones: (351) 272322133 (ext. 352), fax: (351)
272321145].

2 � Objecto do concurso � fornecimento de hormonas e marca-
dores tumorais (com cedência de equipamento).

3 � Local da entrega dos bens � entidade referida no n.º 1.
4 � Data limite para a conclusão do fornecimento ou duração do

contrato � até 31 de Dezembro de 2002.
5 � [�]
6 � [�]
7 � Admissibilidade de propostas parciais � aceitam-se propostas

totais ou parciais dos fornecimentos postos a concurso.

8 � Não serão admitidas propostas com alterações de cláusulas do
caderno de encargos, bem como de propostas variantes.

9 � [�]
10 � [�]
11 � Pedido de documentação � o programa do concurso e ca-

derno de encargos devem ser solicitados, em tempo útil à Repar-
tição de Aprovisionamento do HAL, para o endereço indicado no
n.º 1, mediante prévio pagamento na tesouraria do HAL, da im-
portância de € 24,94 (IVA incluído), em dinheiro, cheque ou vale
postal.

12 � a) As propostas deverão ser dirigidas à Repartição de Apro-
visionamento para endereço indicado no n.º 1.

b) Data limite de apresentação das propostas � até às 17 horas do
dia 29 de Abril de 2002.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declara aceitar a prevalência.

13 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública. Os concorrentes ou seus representantes devem estar devida-
mente.

b) Data, hora e local � 30 de Abril de 2002, pelas 11 horas e no
local indicado no n.º 1, Repartição de Aprovisionamento.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação, por
ordem decrescente de importância, dos seguintes factores, conforme
definido no programa do concurso:

1.º Qualidade e características técnicas e funcionais;
2.º Preço;
3.º Prazo de entrega e assistência técnica.

15 � a) Prazo mínimo de validade da proposta � 90 dias, conta-
dos da data da sessão de abertura das propostas, considerando-se
prorrogado por iguais períodos se nada for requerido em contrário.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado
se os concorrentes nada requererem em contrário.

16 � Outras informações � poderá ser exigido ao concorrente a
quem seja adjudicado o contrato uma caução de 5% do total do
fornecimento, com exclusão do IVA, para garantir o exacto e pon-
tual cumprimento das obrigações contratuais.

17 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indicativo.
18 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está

abrangido pelo acordo sobre contratos públicos de aprovisionamen-
to, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, em 1
de Março de 2002.

28 de Fevereiro de 2002. � A Administradora Delegada, Maria do
Rosário Beirão. 3000026031

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada alar-
gamento e rectificação da EM524 Nó do IC8 a
Chimpeles e C. M. 1131 de Chimpeles aos Moninhos
Cimeiros.

1 � A entidade adjudicante é a Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos (telefone: 236559550; fax: 236552596).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Figueiró dos Vinhos.
b) Designação da empreitada � alargamento e rectificação da

EM524 Nó do IC8 a Chimpeles e C. M. 1131 de Chimpeles aos
Moninhos Cimeiros � Código CPA 45.23.12 (Regulamento CE,
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de 31 de Dezembro de
1993).

c) Natureza e extensão da obra � movimentos de terra, obras de
arte correntes, pavimentação e rede de abastecimento de água.
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d) Preço base de concurso é de € 661 335,27, sem IVA.
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 365 dias, salvo se

outro inferior for apresentado pelos concorrentes nos seus documen-
tos de proposta, como proposta condicionada.

5 � a) Podem ser examinados ou pedidos o processo de concurso
e documentos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas
peças no Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos, Praça do Município, 3260 Figueiró dos Vinhos (telefone:
236559550; fax: 236552596), até às 16 horas do 3.º dia anterior ao
da data prevista para entrega das propostas.

b) As cópias do processo do concurso serão fornecidas nas condi-
ções seguintes:

Preço: fotocópia em formato A4 � € 0,20/un, fotocópias das
peças desenhadas com formato superior a A4 � € 2/m2;
processo completo organizado e encadernado � € 200.

Aos valores atrás referidos acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Caso o concorrente pretenda que o envio do processo completo ou
parte seja efectuado através dos C. T. T., deverá adicionar ao custo
do processo a quantia de € 7,50, para pagamento de portes. O paga-
mento será efectuado pelo interessado na tesouraria da Câmara
Municipal, ou envio de cheque visado à ordem do tesoureiro da Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 16 horas do 30.º
dia contado a partir do dia útil seguinte à data de publicação deste
anúncio de concurso no Diário da República.

b) As propostas serão entregues ou enviadas para Gabinete Téc-
nico da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Praça do Municí-
pio, 3260 Figueiró dos Vinhos.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa, bem como
os documentos que as acompanham.

7 � a) Apenas estão autorizadas a intervir no acto público do
concurso, as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para
o efeito.

b) O acto público do concurso decorrerá no salão nobre da Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos, pelas 10 horas no dia seguinte à
data limite para a entrega de propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada, prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total da adjudi-
cação.

9 � A empreitada é por série de preços.
Modalidade de financiamento e pagamento � orçamento da Câ-

mara Municipal.
10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-

clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única enti-
dade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria, tendo esta entidade de estar constituída quando da celebração do
contrato.

11 � Admissão dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificados de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto de Mercados e Obras Particulares do Imobiliário,
com as seguintes autorizações:

a1) A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de ser
de classe que cubra o valor global da proposta e inte-
grar-se na categoria em que o tipo da obra se enqua-
dra;

a2) A 8.ª, 10.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculda-
de conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro, aplica-se o disposto no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condições do
programa de concurso;

c) A verificação da qualificação dos concorrentes será efectu-
ada de acordo com o artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, nas seguintes condições:

c1) Avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes � só serão admitidos os concorrentes
que apresentem cumulativamente os valores do quartil
inferior previstos na Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro: rácio de liquidez geral (existências + dis-
ponibilidades + dívidas de terceiros a curto prazo /
passivo a curto prazo), com um valor mínimo de
103,85%; rácio de autonomia financeira (capitais pró-
prios / activo líquido total) com um valor mínimo de

9,85% e um rácio de cobertura de imobilizado (capi-
tais permanentes / imobilizado líquido) com um valor
mínimo de 115,69%.

c2) Avaliação da capacidade técnica dos concorrentes �
na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso, serão adop-
tados os seguintes critérios:

a1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma
obra de idêntica natureza da obra posta a concurso,
de valor não inferior a € 396 801,15;

a2) Adequação do equipamento e da ferramenta es-
pecial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências técni-
cas;

a3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados a
partir da data do acto público da abertura do concurso.

13 � O critério de apreciação das propostas é o da proposta mais
vantajosa, atendendo à ponderação, por ordem decrescente da sua
importância, dos seguintes factores:

40% � preço;
40% � valia técnica da proposta (plano de trabalhos 50%, pla-

no de equipamentos 30%, e plano de mão-de-obra 20%);
20% � prazo de execução.

1 de Março de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando M. C.
Manata. 3000026311

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Anúncio

Abertura de concurso público

(Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, artigo 87.º)

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Loures, Praça
da Liberdade, 2670 Loures (telefone: 219829800; fax: 219835557).

2 � Objecto e regime da prestação do serviço � constituí objecto
deste concurso público a prestação de serviço de vigilância e seguran-
ça na Sovilar (Prior Velho) e Casa Municipal da Cultura da Apelação,
em conformidade com o clausulado estabelecido no caderno de
encargos.

3 � Prazo de execução da prestação do serviço � a prestação do
serviço efectuar-se-á mensalmente, pelo período de um ano, entre 1
de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2002, ou com início no dia
1 do mês seguinte ao da assinatura do contrato escrito, podendo vir
a verificar-se a repetição de serviços similares por igual período,
confiados ao prestados de serviços a quem for adjudicado o contrato
anterior, em conformidade com o disposto na alínea g) do n.º 1 do
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

4 � Admissibilidade das propostas � só são admitidas as propos-
tas instruídas com toda a documentação exigida no programa de
concurso.

5 � Proposta com variantes � não é admitida a apresentação de
variantes.

6 � Forma jurídica do agrupamento � empresa única ou empre-
sas agrupadas em regime de responsabilidade solidária.

7 � Pedido do programa de concurso, caderno de encargos:

a) Entidade � Câmara Municipal de Loures, Divisão de Apro-
visionamento, Rua do Funchal, Fanqueiro, 2670 Loures
(telefone: 219820837; fax: 219835557);

b) Data limite para apresentação dos pedidos � até 10 dias de
calendário, antes da data limite para entrega das propostas,
de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14
horas às 15 horas e 30 minutos;

c) Preço e condições de pagamento � pelo preço de € 19,85,
3980$, IVA incluído à taxa de 17%, em numerário, che-
que, ou vale de correio à ordem da Câmara Municipal de
Loures.

8 � Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � a indi-
cada no n.º 7, alínea a).

9 � Data limite para apresentação das propostas � até às 16
horas e 30 minutos, do 20.º dia de calendário a contar da data de
publicação do anúncio no Diário da República, pelos concorrentes
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e seus representantes na Divisão de Aprovisionamento da Câmara
Municipal de Loures , Rua do Funchal, Fanqueiro, Loures, contra
recibo, ou remetidas pelo correio sob registo e com aviso de recep-
ção, redigidas em língua portuguesa.

10 � Data, hora e local de abertura das propostas � no primeiro
doa útil, seguinte à data limite de entrega das propostas, pelas 10
horas, na sala de reuniões, no endereço indicado no n.º 7, alínea a).

Podem assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados,
bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa
em nome individual a exibição do seu bilhete de identidade, enten-
dendo-se por credencial o documento emitido pela empresa concor-
rente representada, no qual constem, além dos poderes, a(s)
assinatura(s) do(s) seu(s) gerente(s), administrador(es) ou man-
datário(s) com poderes bastantes, invocando a qualidade em que o
fazem.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em
conta os seguintes factores:

1 � Preço;
2 � Condições de pagamento;
3 � Qualidade do serviço prestado.

12 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo
de 60 dias úteis, contados da data da sessão de abertura das propos-
tas.

O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado, se
os concorrentes nada requererem em contrário.

13 � Caução � não é exigida qualquer caução na fase de apresen-
tação das propostas.

Contudo o adjudicatário terá, posteriormente, de prestar caução no
valor de 5% do valor da adjudicação, conforme artigo 70.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � Data do envio do anúncio do concurso para publicação na
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Março de 2002.

15 � Data da recepção do anúncio do concurso para publicação
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Março de
2002.

31 de Janeiro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, José Manuel Abrantes. 3000027239

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Anúncio

Concurso público para a empreitada de espaços exteriores
do Largo de 2 de Março, São José, Ponta Delgada

1 � A entidade que adjudica a empreitada é a Câmara Municipal
de Ponta Delgada, sita à Rua de Santa Luzia, 9500 Ponta Delgada,
São Miguel, Açores (telefone: 296304400; fax: 296304401).

2 � O concurso é público, nos termos do disposto no artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Largo de 2 de Março, freguesia de
São José, concelho de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores.

b) Designação da empreitada � empreitada de espaços exteriores
do Largo de 2 de Março, São José, Ponta Delgada.

A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos definidos
no contrato, no caderno de encargos e no projecto.

As condições técnicas de execução dos trabalhos da empreitada
serão as definidas no projecto e nas cláusulas técnicas do caderno de
encargos.

Preço base do concurso � € 259 374,90, com exclusão do IVA.
4 � O prazo global de execução da obra é de seis meses, nos termos

do n.º 5 das cláusulas jurídicas e administrativas complementares do
caderno de encargos.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados na Secção de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Ponta Delgada, sita à Rua de Santa Luzia, 9500 Ponta
Delgada, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas e 30 minutos às
12 horas e 30 minutos e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30
minutos, desde a data da abertura do concurso (publicação deste
anúncio no Diário da República), até ao dia e hora do acto de aber-
tura das propostas.

Desde que solicitadas em tempo útil, podem ser fornecidas cópias
dos elementos acima referidos, a partir da data da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) O custo dos elementos acima referidos é de € 168,48 por exem-
plar, a pagar em numerário ou cheque emitido a favor do tesoureiro
da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

6 � a) As propostas terão de ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia a contar da publicação deste anúncio no Diário
da República.

b) As propostas deverão ser entregues na Secção de Obras Munici-
pais da Câmara Municipal de Ponta Delgada, sita à Rua de Santa Luzia,
9500 Ponta Delgada, contra recibo ou remetidas pelo correio sob
registo e com aviso de recepção.

c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham
serão redigidas em língua portuguesa, nas condições do programa de
concurso, tendo em atenção o que dispõe o n.º 1 do artigo 71.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concorren-
tes e as pessoas devidamente credenciadas para o efeito, nos termos
do n.º 5.2 do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do pri-
meiro dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas,
na sala de sessões da Câmara Municipal de Ponta Delgada, sita à Rua
de Santa Luzia, 9500 Ponta Delgada.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5% do preço total do respec-
tivo contrato, nos termos do programa de concurso e caderno de
encargos.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços, e as modalidades
essenciais de pagamento e financiamento são as que constam do
caderno de encargos.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empre-
sas, nas condições do n.º 9 do programa de concurso.

11 � Admissão dos concorrentes:
11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI);

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por
uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do
anexo I (da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro,
programa de concurso tipo, secção I), o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade
financeira e económica e à capacidade técnica que permiti-
ram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra posta
a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de
concurso.

11.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas previsto na alínea a) do n.º 11.1 deve conter:

a) A 12.ª e 13.ª subcategoria da 3.ª categoria, e a 1.ª subcate-
goria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à
faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

11.3 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo
do disposto na alínea a) do n.º 11.2, o concorrente pode recorrer a
subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a
execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros possui-
dores das autorizações respectivas, de acordo com o previsto no
n.º 16.4 do programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas será de 66 dias, contados
da data do acto público do concurso, nos termos do n.º 18 do programa
de concurso.

13 � Critério de adjudicação das propostas � o critério de apre-
ciação das propostas será o seguinte:

A adjudicação será efectuada à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
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99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores e
subfactores de apreciação das propostas e respectiva pondera-
ção por ordem decrescente de importância:

1 � Garantia de boa execução da obra (55%) avaliado por:

Processos construtivos adoptados e meios disponíveis
(35%);

Adequabilidade do programa de trabalhos às condições
locais (20%).

2 � Condições mais vantajosas de preços (45%) avaliadas por:

Preço total (25%);
Credibilidade e coerência dos preços unitários (20%).

14 � É admitida a apresentação de propostas que envolvam alte-
rações das cláusulas jurídicas e administrativas do caderno de encar-
gos, nos termos do n.º 11 do programa de concurso.

15 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto (ou parte dele).

16 � Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

17 � Este anúncio não foi enviado para publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

18 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República, em 5 de Março de 2002.

28 de Fevereiro de 2002. � Por delegação da Presidente da
Câmara, o Vereador, José Manuel Almeida de Medeiros.

1000048343

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FORNOS DE ALGODRES

Anúncio n.º 1/Públ./2002

1 � Dono da obra � o concurso é promovido pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, Rua
do Dr. António Menano, 1, 6370-103 (telefone: 271709153; fax:
271703396).

2 � Modalidade do concurso público � nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � loteamento Quinta da Vila, concelho
de Fornos de Algodres.

b) Designação da empreitada � construção civil e instalações
especiais do quartel dos bombeiros voluntários de Fornos de Algodres,
com referência a CPA � 45.21.15, com o preço base de € 802 418 com
exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 24 meses (incluindo sábados,
domingos e feriados).

5 � Processo de concurso:

a) O processo de concurso encontra-se patente na secretaria
da Associação dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Al-
godres, onde pode ser examinado nos dias úteis, durante as
horas normais de expediente. Poderão ser adquiridas cópias
do processo do concurso, na Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, Rua do Dr.
António Menano, 1, 6370-103 Fornos de Algodres (telefo-
ne: 271709153); estas cópias podem ser solicitados durante
a primeira metade do prazo fixado para o concurso;

b) O processo de concurso e documentos complementares custa
€ 748,20 não incluindo o IVA, e o correspondente
pagamento deverá ser efectuado, directamente, pelo inte-
ressado, à Associação referida no n.º 5, alínea a).

6 � Propostas:

a) A hora e data limite para os concorrentes apresentarem as
suas propostas será até às 16 horas do 60.º dia útil a contar
do dia seguinte ao da publicação no Diário da República;

b) As propostas terão de ser entregues, ou enviadas sob registo
através do serviço dos correios, no local referido no n.º 1;

c) As propostas bem como os documentos que as acompanham
deverão ser redigidas em língua portuguesa, tendo-se em
consideração a obrigatoriedade do disposto no n.º 1 do
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que
para o efeito estiverem credenciadas;

b) O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do pri-
meiro dia útil a seguir ao término do prazo referido no n.º 6,
alínea a), no local indicado no n.º 1.

8 � Caução � o concorrente cuja proposta haja sido escolhida,
ficará obrigado a prestar caução no valor de 5% do preço total da
adjudicação.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por preço global nos
termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e será
cofinanciada pelo orçamento do Estado Português � PIDDAC,
Ministério da Administração Interna.

10 � Modalidade jurídica de associação ou agrupamento de empresas
concorrentes � ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas desde que sejam detentoras de certificado de classificação
para o exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas. No
caso de contrato, o agrupamento constituirá uma única entidade jurídica
em regime de responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro:

a) Para ser admitido a concurso o concorrente deve fazer prova
de possuir o certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas com as seguintes categorias e subcategorias
de acordo com o Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março:

a1) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) com clas-
se correspondente ao valor global da proposta;

a2) E ainda as seguintes autorizações e das classes cor-
respondentes aos respectivos valores da proposta para
dar satisfação aos capítulos correspondentes nas me-
dições:

3.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª subcategoria da 1.ª ca-
tegoria;

3.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategoria da 3.ª ca-
tegoria;

1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategoria da 5.ª categoria.

Caso o concorrente não possua as autorizações referidas
na alínea a2) do n.º 11 indicará subempreiteiro com decla-
ração de aceitação por parte deste e apresentação de cópia
do seu certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas.

b) Capacidade económica e financeira � a demonstração da
capacidade económica e financeira dos concorrentes será
verificada através dos certificados conferidos pelo IMOPPI;

c) Capacidade profissional e técnica como garantia de boa
execução e qualidade técnica � a demonstração da capaci-
dade profissional e técnica dos concorrentes será verificada
através dos certificados conferidos pelo IMOPPI e feita por
declaração dos meios humanos e materiais a afectar à
execução da obra, de acordo com as prescrições do progra-
ma de concurso e, nomeadamente (entre outros documen-
tos): pela declaração sobre as habilitações e diplomas pro-
fissionais do empreiteiro e, em especial do responsável da
obra; pela localização da sede ou da delegação que irá dar
apoio à execução da obra;

d) Preço � na análise do preço ter-se-á em consideração a
respectiva nota justificativa;

e) Qualidade e valia técnica da proposta apresentada � será
avaliada pela qualidade dos materiais a aplicar na obra tendo-
-se em consideração, nomeadamente, as dimensões, marcas-
-tipo, modelos e referências, bem como pela avaliação do
programa de trabalhos e plano de pagamentos;

f) Os concorrentes estrangeiros que não possuam certificado
de empreiteiro de obras públicas contendo as autorizações
da natureza indicada no anúncio e no programa de concurso
e na classe correspondente ao valor da proposta, poderão
concorrer desde que obedeçam ao disposto no artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias úteis a contar da
data do acto público do concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, considerados por ordem decrescente
de importância, os seguintes factores:

1) Preço mais baixo � 70%;
2) Qualidade e valia técnica da proposta � 30%.
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14 � Não são admitidas propostas condicionadas.
15 � São admitidas propostas com variantes ao projecto no que

respeita a materiais a utilizar.
16 � Data do envio para publicação no Diário da República �4

de Março de 2002.

26 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Direcção, Sérgio
Augusto Moreira da Fonseca. 3000026086

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte

Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Aviso

Concurso público n.º 9/2002 � execução da nova Unidade
de Saúde de Lavra

Rectificação

Relativamente ao concurso acima referido, comunica-se a todos os
interessados que:

1 � Entidade contratante � Unidade Local de Saúde de Matosi-
nhos, Rua do Dr. Eduardo Torres, 4454-509 Matosinhos (telefone:
229391800; fax: 229391596).

2 � Objecto do concurso � execução da nova Unidade de Saúde
de Lavra, cujo preço base é de € 900 000 com exclusão do IVA.

3 � O caderno de encargos pode ser adquirido no Serviço de
Aprovisionamento da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, das 9
horas às 11 horas e 30 minutos e das 14 horas às 15 horas e 30
minutos, cujo custo é de € 150, acrescido de IVA à taxa em vigor na
data da sua aquisição.

4 � As propostas deverão ser dirigidas à entidade designada no n.º 1.
5 � Data limite para entrega das propostas � as propostas deve-

rão ser entregues até às 17 horas do dia 30 de Abril de 2002 no Serviço
de Aprovisionamento, ou remetidas pelo correio por carta registada,
ocorrendo acto público no dia 2 de Maio de 2002 às 10 horas.

6 � O acto público do concurso terá lugar no Serviço de Aprovi-
sionamento da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sito na morada
indicada no n.º 1, na data e hora referida no n.º 5, podendo assistir

todos os interessados e intervir apenas os concorrentes ou seus
representantes devidamente credenciados.

7 � Só serão admitidos como concorrentes:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, que contenha:

A classificação como empreiteiro de 1.ª categoria � edi-
fícios, em classe correspondente ao valor global da sua
proposta, e;

As subcategorias 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 13.ª e 14.ª da
1.ª categoria das classes correspondentes aos valores dos
trabalhos a que respeitem, e;

As subcategorias 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª da 5.ª catego-
ria das classes correspondentes, cada uma ao valor dos
trabalhos especializados que lhes respeitam.

b) Os possuidores de certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

8 � A proposta será válida por 66 dias, contados a partir do acto
público do concurso.

9 � Critérios de adjudicação da empreitada:

a) A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores de
apreciação das propostas e respectiva ponderação por or-
dem decrescente de importância:

Qualidade técnica da proposta e garantia � 60%;
Preço � 40%.

b) A classificação final será obtida pela seguinte fórmula:

CF = 0,6Qt + 0,4P

onde:

Qt = qualidade técnica da proposta e garantia;
P = preço;
Cf = classificação final.

(Por garantia entende-se o prazo de garantia dos trabalhos e equi-
pamentos constantes da proposta).

10 � São proibidas variantes ao projecto.
11 � a) Não são permitidas propostas condicionadas.
b) Este aviso foi enviado para publicação no Diário da República

no dia 4 de Março de 2002.

5 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000025287



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 68 � 21 de Março de 20026122

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio

Processo n.º 1/2002.
Falência (requerida).
Requerente � José da Costa Campos e outro(s).
Requerido � Cristiano Martins Vieira Pescada.

Dr. Chandra Gracias, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Albufeira:

Faz saber que por sentença de 28 de Fevereiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido Cristiano
Martins Vieira Pescada, estado civil: divorciado com domicílio:
Fontaínhas, Ferreiras, 8200 Albufeira, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Florentino Luís, com
domicílio na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 48-A, 1700
Lisboa.

1 de Março de 2002. � O Juiz de Direito, Chandra Gracias. �A
Oficial de Justiça, Teresa Araújo. 3000026628

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

1.º Juízo � acção de falência n.º 125/2002.
Requerente � Manuel Coimbra Ribeiro, Costa, Cucujães, 3720

Oliveira de Azeméis.
Mandatário � Dr. Paulo Portela, Rua A, Strecht Monteiro, 5, Santa

Maria da Feira.
Requeridos � Fernando dos Santos e mulher Judite da Silva Ferreira,

Rua de Afonso de Albuquerque, 51, Alcobaça, conhecidos pela
designação de Sapataria do Norte.

Faz-se saber que na presente acção de falência n.º 125/2002, pen-
dente pelo 1.º Juízo da Comarca de Alcobaça, apresentada pelo re-
querente Manuel Coimbra Ribeiro, lugar de Costa, Cucujães, 3720
Oliveira de Azeméis, contra os requeridos Fernando dos Santos e
mulher Judite da Silva Ferreira, Rua Afonso de Albuquerque, 51,
Alcobaça, conhecidos pela designação de Sapataria do Norte; são por
este meio citados os credores desconhecidos dos requeridos, para e
nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 132/93, de 23 de Abril � na redacção do Decreto-Lei n.º 315/98,
de 20 de Outubro.

Para no prazo de 10 dias, que começa a contar depois de finda a
dilação de 10 dias, contada da data da segunda e última publicação de
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição a qualquer
crédito, justificarem os seus créditos, como ainda proporem qualquer
providência diferente da requerida, devendo em todos os casos ofere-
cer logo os meios de prova de que disponham.

O prazo mencionado não se suspende durante as férias judiciais e
terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

Adverte-se para a necessidade de constituição de mandatário judi-
cial nas causas de valor superior à alçada do tribunal da 1.ª instância
(750 000$) e naquelas em que seja sempre admissível de recurso,
independente do valor.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste tribunal em 7
de Fevereiro de 2002.

13 de Fevereiro de 2002. � O Juiz de Direito, Arlindo José Co-
laço Crua. � O Escrivão-Adjunto, Manuel Luís Valente.

3000021873

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA

Anúncio
Processo n.º 111/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Arnaldo Henrique Afonso.

Dr.ª Ana Margarida Fernandes, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Bragança:

Faz saber que são citados os credores do requerido Arnaldo Henri-
que Afonso, estado civil: desconhecido, domicílio: Avenida de Sá
Carneiro, 14, 1.º, B, 5300 Bragança, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 11 de Fevereiro de 2002.

27 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Margarida
Fernandes. � A Oficial de Justiça, Alice Gata. 3000025693

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 813/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social.
Requerido � Auto Movel � Com. de Mat. Electricos e El., L.da

Dr.ª Isabel Lourenço, juíza de direito do 3.º Juízo Cível dos Juízos
Cíveis de Coimbra:

Faz saber que por sentença de 27 de Fevereiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido Auto
Movel � Com. de Mat. Electricos e El., L.da, identificação fiscal:
503000345, domicílio: Avenida de Elísio de Moura, bloco B, loja 1,
Santo António dos Olivais, 3000 Coimbra, tendo sido fixado em 30
dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial António J. Cardoso Simões, com
escritório na Rua de Carlos Seixas, 9, 2.º, D, em Coimbra.

27 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Lourenço. �
 O Oficial de Justiça, Rui Dias. 3000026159

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE FARO

Anúncio
Processo n.º 523/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público e outro(s).
Requerido � Paulo Jorge de Sousa Moreno.

João Paulo Vasconcelos Raposo, juiz de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal Competência Especializada Cível e Criminal de Faro:

Faz saber que por sentença de 8 de Fevereiro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de requerido Paulo Jorge
de Sousa Moreno, identificação fiscal: 111984246, domicílio: Rua de
Jornal O Algarve, 52, rés-do-chão-B, 8000 Faro, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial João Rodrigues & Associados, L.da,
endereço: Travessa de João de Deus, 12, 8000-475 Faro.

11 de Fevereiro de 2002. � O Juiz de Direito, João Paulo Vas-
concelos Raposo. � O Oficial de Justiça, Domingos Nunes.

3000026766
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1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LOULÉ

Anúncio
Processo n.º 465/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Chine Properties, L.da, e outro(s).
Requerida � Jadawel International � Const. Portugal, L.da

Dr. Luís Miguel S. da Silva Caldas, juiz de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Loulé:

Faz saber que por sentença de 4 de Março de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerido Jadawel
International � Const. Portugal, L.da, identificação fiscal:
502794038, domicílio: lote 95, Pinheiros Altos, Quinta do Lago, 8135
Almansil, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Florentino Matos Luís, endere-
ço: Avenida do Almirante Gago Coutinho, 48-A, 1700-031 Lisboa.

5 de Março de 2002. � O Juiz de Direito, Luís Miguel S. da Silva
Caldas. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Calcinha.

3000026630

3.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio
Processo n.º 154/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerido � Florindo Almeida.

Dr.ª Rute Maria Santos Sobral, juiz de direito do 3.º Juízo Cível do
Tribunal de Viseu:

Faz saber que são citados os credores do requerido Florindo Almeida,
estado civil: desconhecido, domicílio: Bairro de Santa Rita, Largo da
Rua E, 2.º esquerdo, 3500 Viseu, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem
os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 22 de Fevereiro de 2002.

27 de Fevereiro de 2002. � A Juíza de Direito, Rute Maria Santos
Sobral. � O Oficial de Justiça, Eduardo Nogueira.

3000025717

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Processo � recuperação da empresa n.º 35/2001.
Empresa � Growela Portuguesa Calçado, S. A., com sede em São Pedro

de Avioso, Maia.

Nos autos acima identificados, foi designado o dia 9 de Abril de
2002 pelas 9 horas e 30 minutos para a realização da assembleia de
credores.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste tribunal em 9
de Fevereiro de 2001 e o despacho de prosseguimento da acção foi
proferido em 17 de Abril de 2001.

1 de Março de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Faustino. �O
Escrivão-Adjunto, Eugénio Assunção. 3000025495

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso

Nomeação provisória

Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho
datado de 8 de Março de 2002, foi nomeada para lugar do quadro,
em regime de nomeação provisória, a estagiária Filipa Isabel Bastos
Justino dos Santos Correia, na categoria de técnico superior de 2.ª
classe (direito). A candidata foi admitida através de concurso exter-
no de admissão a estágio de ingresso na carreira/categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe (direito), tendo sido dispensada, por de-
liberação do júri do respectivo concurso, em reunião datada de 22
de Fevereiro de 2002, de efectuar estágio de ingresso na carreira,
pelo que deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias a contar
da publicação do presente aviso (não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas).

8 de Março de 2002. � O Vereador dos Serviço Municipais de
Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e Equipamen-
tos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves. 3000027300

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO

Aviso

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, é considerada por mútuo acordo
desde 19 de Fevereiro de 2002, a cessação do contrato adminis-
trativo de provimento da agente Ludovina Maria Vieira Pereira,
que exercia funções na Divisão de Obras e Serviços Urbanos com
a categoria de técnica superior estagiária, desde 1 de Setembro de
2001.

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Paiva. 1000048362

Aviso

Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local por
força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro,
se torna público que, meu despacho de 18 de Fevereiro de 2002, foi
reclassificada ao abrigo do disposto no artigo 7.º, alíneas a) e b) do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos a partir de
2 de Fevereiro, a funcionária

Nome Categoria anterior Escalão índice Categoria actual Escalão Índice

Maria Antónia Calca p. Sargaço Assistente administrativo principal 5 260 Técnico superior 2.ª classe 1 400

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Paiva. 1000048363

Aviso

Para os efeitos previstos no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, com as alterações efectuadas pelo Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
torna-se público que, por meu despacho de 16 de Janeiro de 2002, foi
solicitado o pedido de transferência da funcionária Maria Antónia

Calca Penedo Sargaço, assistente administrativa principal, do Instituto
de Solidariedade e Segurança Social, Serviços Regionais do Alentejo,
para esta Câmara Municipal.

A referida transferência produziu efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2002.

18 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Paiva. 1000048364
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de encarregado de pessoal operário qualificado

1 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
torna-se público que, pelo meu despacho n.º 18/P/2002, de 4 de Março,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso
interno geral de acesso para provimento de um lugar de encarregado
de pessoal operário qualificado, escalão 1, índice 260, do quadro de
pessoal do município de Barrancos, publicado no Apêndice n.º 121/
2001 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de Outubro de
2001.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o provimento
da vaga em concurso cessando com o seu preenchimento.

3 � Este concurso rege-se pelo disposto nos Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de
Dezembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11
de Junho), aplicável a administração local pelo 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Local de trabalho � Divisão de Obras Municipais e Ambien-
te, Sector de Parques e Jardins.

5 � Conteúdo funcional � o previsto na alínea a) do Despacho
n.º 29-A/92, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 285, de 11 de Dezembro.

6 � Remuneração mensal � o vencimento é o fixado nos termos
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, escalão 1, índice
260, do NSR.

7 � Requisitos de candidatura:
7.1 � Requisitos gerais � os referidos no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Requisitos especiais � os referidos no artigo 14.º do Decre-

to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
8 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser

formalizadas até ao termo do prazo acima fixado, mediante requeri-
mento-tipo, a solicitar nos Serviços Municipais, dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Barrancos, entregue pessoalmente ou enviado
pelo correio com aviso de recepção para Câmara Municipal de
Barrancos, Praça do Município, 2, 7230-030 Barrancos, e nele deverá
constar o seguinte:

8.1 � Identificação completa � nome completo, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, estado civil, morada com indicação do
código postal, situação militar, número e data do bilhete de identi-
dade, serviço de identificação que o emitiu e prazo de validade, número
de identificação fiscal (NIF), concurso a que se candidata e a indicação
do Diário da República em que se encontra publicado o presente aviso
e, bem assim, declaração sob compromisso de honra, e em alíneas
separadas, da situação precisa em que se encontra relativamente aos
requisitos constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8.2 � Quaisquer elementos que o candidato repute serem relevan-
tes para a apreciação legal, os quais só serão tidos em consideração
pelo júri se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes elementos:

9.1 � Curriculum vitae, actualizado e detalhado, devidamente
datado e assinado, indicando, nomeadamente, as funções que exerce e
as exercidas anteriormente e os períodos de duração a que umas e
outras se reportam, relevantes para o exercício das funções inerentes
ao lugar, bem como a formação profissional complementar (estági-
os, especializações, acções de formação, seminários, etc.).

9.2 � Fotocópia autenticada do certificado de habilitações acadé-
micas e ou qualificações profissionais exigidas.

9.3 � Fotocópias do bilhete de identidade e número de identifica-
ção fiscal.

9.4 � Documentos comprovativos dos elementos que eventualmen-
te sejam relevantes para a apreciação do seu mérito.

9.5 � Os candidatos pertencentes ao quadro do município de
Barrancos, são dispensados de apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos que constem no respectivo processo indi-
vidual.

10 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
são:

a) Prova de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Avaliação curricular.

10.1 � A prova de conhecimentos será escrita e com a duração de
duas horas, avaliada numa escala de 0 a 20 valores, tendo como suporte
a seguinte legislação, a qual poderá ser consultada:

a) Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da adminis-
tração central, regional e local (Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro);

b) Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 45/
88, de 16 de Dezembro (revê o regime de classificação de
serviço na função pública);

c) Regime jurídico de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/
2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio).

10.2 � Avaliação curricular (AC), destinada a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, podendo, de acordo com as exigências
da função, a habilitação académica, a formação, a qualificação e a
experiência profissional na área para que o concurso é aberto, será
expressa pela seguinte fórmula:

HA + FP + EP
AC = ������

3

sendo:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas/literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

em que:

HA = habilitações académicas/literárias, onde se ponderará o
seguinte:

sendo:

Escolaridade obrigatória � 12 valores;
11.º ano de escolaridade � 14 valores;
12.º ano de escolaridade � 16 valores;
Bacharel � 18 valores;
Licenciatura � 20 valores.

FP = formação profissional � na formação profissional serão
avaliadas as acções de formações e aperfeiçoamento, em es-
pecial as relacionadas com a área funcional do lugar posta a
concurso, considerando:

Ausência de acções de formações � 10 valores;
Por cada acção de formação � 1 valor, até ao máximo de

20 valores.

EP = experiência profissional � na experiência profissional será
utilizada a seguinte fórmula:

A + 2(B)
EP = ����

3

sendo:

A = tempo de serviço na categoria;
B = tempo de serviço na carreira.

Os parâmetros acima referidos serão ponderados da seguinte forma:

Até 3 anos � 12 valores;
De 3 a 6 anos � 14 valores;
De 6 a 9 anos � 16 valores;
Superior a 10 anos � 20 valores.

10.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS), com duração
máxima de 30 minutos, visa determinar e avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões
do candidato, relativamente ao perfil da existência da função, será
classificada de 0 a 20 valores, e incidirá sobre os seguintes factores de
apreciação:

Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção:

1) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a
desempenhar;
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2) Capacidade de comunicação, sentido de responsabilidade e
segurança demonstrada na procura de selecção perante si-
tuações problemáticas hipoteticamente colocadas;

3) Motivação relacionada com o projecto de carreira profis-
sional e as expectativas em relação ao lugar a que concorre.

Sendo 1):

Conhece bem � 17 a 20 valores;
Conhece medianamente � 14 a 16 valores;
Conhece pouco � 9,5 a 13 valores;
Desconhece � menos de 9,5 valores.

Sendo 2):

Muito elevada � 17 a 20 valores;
Elevada � 14 a 16 valores;
Média � 9,5 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores.

Sendo 3):

Bem definida � 17 a 20 valores;
Medianamente definida � 14 a 16 valores;
Pouco definida � 9,5 a 13 valores;
Indefinida � menos de 9,5 valores.

A classificação da entrevista resultará da média aritmética simples
das pontuações obtidas nos n.os 1), 2) e 3).

10.4 � A classificação final será obtida numa escala de 0 a 20
valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

2PC + 2AC + EPS
CF = �������

5

sendo:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � O júri, constituído nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, tem a seguinte composição:

Presidente � Francisco José Nunes Gabriel Bossa, vice-presidente
da Câmara Municipal de Barrancos.

Vogais efectivos � Jacinto Domingos Mendes Saramago, que
substitui o presidente nas suas faltas, técnico superior 2.ª classe
(sociólogo) e coordenador da DASC, e Joaquim Ferreira Ferraz,
encarregado de pessoal operário qualificado.

Vogais suplentes � Dalila de Fátima Martins Guerra, chefe da
SLASC, e Emílio Feliciano Domingues, encarregado de pes-
soal operário qualificado.

4 de Março de 2002. � O Presidente da Câmara, Nelson José Costa
Berjano. 1000048345

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar de chefe de Serviços de Limpeza

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de 28 de
Fevereiro de 2002, foi nomeado para ocupar o lugar de chefe de
Serviços de Limpeza, o candidato, abaixo designado, classificado no
concurso referido em epígrafe: Luís Pires Fernandes.

O candidato nomeado, deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

1 de Março de 2002. � O Presidente da Câmara, João Gonçalves
Martins Batista. 1000048360

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso

Abertura de concursos externos

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, de harmonia com
os despachos proferidos pelo presidente da Câmara Municipal de
Entroncamento, em 18 de Dezembro de 2001 e 21 de Janeiro de
2002, encontram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República, concursos
externos, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Concurso 1 � para provimento de oito lugares de técnico pro-
fissional de secretariado de 2.ª classe;

Concurso 2 � para provimento de dois lugares de técnico pro-
fissional desenhador de 2.ª classe;

Concurso 3 � para provimento de um lugar de técnico profis-
sional de construção civil de 2.ª classe;

Concurso 4 � para provimento de dois lugares de técnico pro-
fissional de animação cultural de 2.ª classe;

Concurso 5 � para provimento de um lugar de leitor cobrador
de consumos;

Concurso 6 � para provimento de cinco lugares de condutores
de máquinas pesadas e veículos especiais;

Concurso 7 � para provimento de dois lugares de tactorista;
Concurso 8 � para provimento de um lugar de cozinheiro.

2 � Os concursos são válidos para provimento dos lugares postos
a concurso, esgotando-se com o preenchimento das vagas.

2.1 � Quota de emprego � de acordo com o n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o
número de lugares a preencher seja inferior a 10 e igual ou superior
a três é garantida a reserva de um lugar para candidatos com
deficiência.

2.2 � De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos em que o número de lugares
a preencher seja de um a dois, o candidato com deficiência em
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre outra preferência
legal.

3 � Legislação aplicável � os presentes concursos regem-se pela
legislação regulamentadora da matéria, designadamente:

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado em
anexo à Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � O local de trabalho é a área do município do Entroncamento.
5 � O conteúdo funcional:

Concursos 1, 3 e 4 � o definido no Despacho n.º 1/90, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27 de Janeiro
de 1990, da SEALOT;

Concurso 2 � o definido do anexo II da Portaria n.º 351/87,
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 29 de
Abril de 1987;

Concursos 5, 6, 7 e 8 � o definido no Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989, da SEALOT.

6 � Vencimento e condições de trabalho � as condições de traba-
lho e demais regalias sociais são as genericamente vigentes e aplicá-
veis aos funcionários e agentes da administração local:

Concursos 1, 2, 3 e 4 � os técnicos profissionais (secretariado,
desenhador, construção civil e animação cultural) de 2.ª classe
serão remunerados pelo escalão 1, índice 192, da escala
indiciária da administração local, presentemente fixado em €
595,83 (119 453$);

Concurso 5 � o leitor cobrador será remunerado pelo escalão
1, índice 169 da escala indiciária da administração local,
presentemente fixado em € 524,46 (105 145$);

Concurso 6 � os condutores de máquinas pesadas e veículos
especiais serão remunerados pelo escalão 1, índice 150 da escala
indiciária da administração local, presentemente fixado em €
465,50 (93 324$);

Concurso 7 � o tractorista será remunerado pelo escalão 1, índice
137 da escala indiciária da administração local, presentemen-
te fixado em € 425,15 (85 235$);
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Concurso 8 � o cozinheiro será remunerado pelo escalão 1,
índice 137 da escala indiciária da administração local, presen-
temente fixado em € 425,15 (85 235$).

7 � Requisitos de admissão aos concursos � a estes concursos
poderão ser admitidos os candidatos que satisfaçam, cumulativamen-
te, até ao termo do prazo de entrega da candidatura fixado no pre-
sente aviso, os seguintes requisitos:

7.1 � Requisitos gerais de admissão a concurso, os referidos no n.º 2
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais:

Concursos 1, 2, 3 e 4 � possuir habilitação literária de acordo
com a alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local,
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Concursos 5 e 8 � possui como habilitações literárias a escola-
ridade mínima obrigatória de acordo com a idade do candida-
to;

Concursos 6 e 7 � possuir como habilitações literárias a escola-
ridade mínima obrigatória de acordo com a idade do candidato
e carta de condução adequada.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal do Entroncamen-
to, elaborado em folhas normalizadas de formato A4, podendo ser
entregues pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara Municipal,
durante as horas normais de expediente, ou enviado pelo correio,
registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, para a Câmara Municipal do Entroncamento, Largo de José
Duarte Coelho, 2330 Entroncamento, constando do mesmo os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação emissor, número fiscal de
contribuinte, residência completa, código postal e número
de telefone);

b) Habilitação literária;
c) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-

ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em conta pelo júri desde que devidamente comprova-
das.

8.1 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Certificado autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações literárias;

b) Certificados autenticados ou autênticos, comprovativos das
acções de formação frequentadas, com indicação das entida-
des que as promoveu, períodos em que as mesmas decorre-
ram e respectiva duração;

c) Currículo profissional detalhado, do qual devem constar,
designadamente, as funções que exerce e as que exerceu
anteriormente, com indicação dos respectivos períodos as-
sim como a formação profissional complementar (estágios,
especializações, acções de formação, seminários, etc.);

d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) Os documentos comprovativos dos requisitos gerais de ad-

missão referidos no n.º 7.1 do presente aviso;
f) No caso de ser funcionário, declaração passada e autenti-

cada pelo serviço a que se acham vinculados os candidatos,
da qual conste, de maneira inequívoca, a existência e natureza
do vínculo à função pública, a categoria que detém e a
antiguidade nessa categoria, na carreira e na função pública,
contada em anos, meses e dias;

g) Para os concursos 6 e 7 fotocópia da carta de condução.

8.2 � Para efeitos do concurso é dispensada a apresentação dos
documentos referidos na alínea e) do n.º 8.1 do presente aviso, desde
que os candidatos declarem, no respectivo requerimento de admissão
ao concurso, em alíneas separadas, sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente às condições a
comprovar com os referidos documentos.

8.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei pe-
nal.

8.4 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

9 � Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:
9.1 � Concurso 1, 2, 3, 4 e 5:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

9.1.2 � O ordenamento final dos concorrentes, resultante da apli-
cação dos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.1.3 � Considerar-se-ão excluídos os candidatos que, na classifi-
cação final, obtenham classificação inferior a 10 valores, conside-
rando-se para tal, por arredondamento, as classificações inferiores a
9,5 valores.

9.1.4 � Programa da prova de conhecimentos gerais, comum aos
concursos 1, 2, 3, 4 e 5:

a) Organização política e organização e gestão das autarquias �
 Constituição da República Portuguesa; Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro;

b) Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de
5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2000, de 11 de Maio;

c) Estatuto disciplinar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Fe-
vereiro;

d) Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro (a redacção dada pela Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro).

9.1.5 � Programa da prova de conhecimentos específicos:

Concurso 1:

a) Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL) � Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro;

b) Regime jurídico do licenciamento municipal de loteamentos
urbanos e obras de urbanização e de obras particulares �
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado através
do Decreto-Lei n.º 177/2000, de 4 de Junho.

Concursos 2 e 3:

a) Regime jurídico do licenciamento municipal de loteamentos
urbanos e obras de urbanização e de obras particulares �
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado através
do Decreto-Lei n.º 177/2000, de 4 de Junho;

b) Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Concurso 4:

a) Versará sobre temas de organização e gestão das autarquias
no âmbito cultural, baseada na seguinte bibliografia:

Abreu, Miguel: Guia das Artes do Espectáculo, Ministério
da Cultura, Lisboa, 1999;

Ander-Egg, Ezequiel; O Léxico do Animador, Edições
ANASC, Amarante, 1999;

Solmer; Antonino; Manuel de Teatro, Cadernos Con-
tracena, 1.ª edição, Lisboa, 1999.
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Concurso 5:

a) Regulamento de abastecimento de água do município do
Entroncamento.

9.1.6 � A prova escrita de conhecimentos gerais e específicos será
composta por dois grupos cotados em 20 valores, e cada grupo com-
posto por quatro questões valoradas de 0 a 5 (pontos), conforme os
seguintes parâmetros:

5 � Resposta bem elaborada, precisa, clara, concisa, integral-
mente fundamentada;

4 � Resposta bem elaborada, precisa, clara, concisa, com fun-
damentação incompleta;

3 � Resposta assente na transição do texto legal ou suficiente-
mente elaborada, com fundamentação correcta e integral;

2 � Resposta assente na transição do texto legal, só suficiente-
mente elaborada, com fundamentação insuficiente, ou só
parcialmente correcta;

1 � Resposta com abordagem apenas indirecta da questão;
0 � Ausência de resposta ou resposta errada.

9.1.7 � Na avaliação curricular serão avaliadas as aptidões profis-
sionais dos candidatos, ponderando a habilitação académica de base
com o factor 1, a qualificação e experiência profissional (na área
para que o concurso é aberto), com o factor 5 e a formação comple-
mentar (na área para que o concurso é aberto), com o factor 2,
adoptando-se para o efeito a grelha que será dada a conhecer aos
candidatos. A pontuação obtida em cada uma das áreas que o legisla-
dor manda ponderar será convertida segundo as tabelas constantes da
mesma grelha. O resultado será o resultado da aplicação da fórmula
seguinte:

1H + 5E + 2F
AC = �����

8

em que:

AC = avaliação curricular;
H = habilitações literárias;
E = experiência profissional;
F = formação complementar.

9.1.8 � Na entrevista profissional de selecção pretende-se avaliar
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos definindo-se os seguin-
tes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
c) Experiência profissional e características ligadas à motiva-

ção e maturidade;
d) Qualificação e perfil para o cargo.

9.1.9 � Para cada candidato será elaborada uma ficha individual e
cada item da entrevista a considerar será pontuada com os níveis 2,
3, 4 e 5 conforme consta em grelha a publicitar.

9.2 � Concursos 6 e 7:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

Concurso 8:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

9.2.1 � A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação final inferior a 9,5 valores e será determi-
nada de acordo com a seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova prática de conhecimentos ou prova escrita de co-

nhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.2.2 � A prova prática de conhecimentos visa avaliar os níveis
de conhecimentos adequados ao exercício da função, exigíveis aos
candidatos.

Programa das provas práticas:

Concurso 6 � abertura de uma vala de regularização de um
pavimento, carregamento e remoção de terras; manobrar ve-
ículos de limpeza equipados com sistema hidráulico;

Concurso 7 � manobrar um tractor com e sem reboque e
dumpers.

Nestas provas serão ponderadas a técnica e a rapidez de execução
bem como a perfeição final do trabalho, convertendo-se a opinião
formada pelo júri para a escala classificativa adoptada, de acordo com
a seguinte tabela:

Não favorável � menos de 10 valores;
Favorável com reserva � 10 valores;
Favorável � 11 a 12 valores;
Bastante favorável � 13 a 15 valores;
Favorável preferencialmente � 16 a 20 valores.

9.2.3 � A prova escrita de conhecimentos com a duração de uma
hora e trinta minutos, classificada de 0 a 20 valores, incidirá sobre os
conteúdos funcionais da categoria de cozinheiro.

9.2.4 � A entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo os
parâmetros a valorar os seguintes:

Conhecimentos pessoais;
Atitude comportamental;
Motivação profissional;
Sentido crítico e de responsabilidade.

Na entrevista profissional de selecção será atribuída aos candidatos
menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Muito favorável � de 15 a 20 valores;
Favorável � de 10 a 14 valores;
Não favorável � de 0 a 9 valores.

10 � As preferências a atender para a graduação dos concorren-
tes em caso de igualdade de classificação, são as constantes do ar-
tigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Se não se ve-
rificar aquela situação, será data preferência ao candidato com
melhor classificação na área da experiência profissional dentro do
administração local.

11 � O júri dos concursos terão a seguinte composição:
Concurso 1:

Presidente � engenheiro João Manuel Marques Fernandes,
chefe de Divisão de Administração Urbanística e Obras Par-
ticulares.

Vogais efectivos:

Maria Júlia Jesus Canhoto Pimenta, chefe de Divisão
Administrativa.

Dr.ª Márcia Maria Pereira Fanha, chefe de repartição.

Vogais suplentes:

Noémia Lopes Pereira Catroga Varela, chefe de repartição.
Maria da Natividade Jesus Gaspar Pereira da Graça, chefe

de repartição.

Concursos 2 e 3:

Presidente � engenheiro João Manuel Marques Fernandes,
chefe de Divisão de Administração Urbanística e Obras Par-
ticulares.

Vogais efectivos:

Engenheiro Joaquim António Ribeiro Canteiro, assessor
principal.

Ramiro Vieira Marques, técnico profissional de construção
civil especialista principal.

Vogais suplentes:

Arquitecto Silvino Ferreira dos Santos, técnico superior
principal.

Carlos Alberto Pereira Sério Flores, técnico profissional
desenhador da especialidade de construção civil especia-
lista principal.

Concurso 4:

Presidente � Dr. Henrique dos Reis Leal, vereador.
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Vogais efectivos:

Engenheiro João Manuel Marques Fernandes, chefe de
Divisão de Administração Urbanística e Obras Particula-
res.

Dr.ª Márcia Maria Pereira Fanha, chefe de repartição.

Vogais suplentes:

Gilberto Pereira Martinho, chefe de Divisão de Gestão de
Recursos Financeiros.

Maria Júlia Jesus Canhoto Pimenta, chefe de Divisão
Administrativa.

Concurso 5:

Presidente � Dr. Gilberto Pereira Martinho, chefe de Divisão
de Gestão de Recursos Financeiros.

Vogais efectivos:

Armindo Cordeiro Rafael, chefe de secção.
Maria da Natividade Jesus Gaspar Pereira da Graça, chefe

de repartição.

Vogais suplentes:

Maria Júlia Jesus Canhoto Pimenta, chefe de Divisão
Administrativa.

Noémia Lopes Pereira Catroga Varela, chefe de repartição.

Concursos 6 e 7:

Presidente � Luís Filipe Mesquita Boavida, vice-presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Engenheiro João Manuel Marques Fernandes, chefe de
Divisão de Administração Urbanística e Obras Particula-
res.

Fernando Manuel Lima Fernandes, encarregado geral.

Vogais suplentes:

Dr. Gilberto Pereira Martinho, chefe de Divisão de Gestão
de Recursos Financeiros.

Engenheiro Joaquim António Ribeiro Canteiro, assessor
principal.

Concurso 8:

Presidente � Maria Júlia Jesus Canhoto Pimenta, chefe de
Divisão Administrativa.

Vogais efectivos:

Noémia Lopes Pereira Catroga Varela, chefe de repartição.
Maria da Natividade Jesus Gaspar Pereira da Graça, chefe

de repartição.

Vogais suplentes:

Dr. Gilberto Pereira Martinho, chefe de Divisão de Gestão
de Recursos Financeiros.

Dr.ª Márcia Maria Pereira Fanha, chefe de repartição.

11.1 � Os presidentes dos júris serão substituídos, nas suas faltas e
impedimentos, pelo primeiro vogal efectivo.

12 � A lista de candidatos admitidos e a lista de classificação final
serão publicadas nos termos e prazos estabelecidos nos artigos 40.º
e 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Dezembro.

13 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de opor-
tunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.

5 de Março de 2002. � O Presidente da Câmara, Jaime Manuel
Gonçalves Ramos. 1000048368

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

Aviso n.º 10/02-R. H.

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 18 de Fevereiro de 2002, no uso da competência que me
confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99,

de 18 de Setembro, e nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, conjugado com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, nomeei em regime de substituição e pelo perío-
do máximo de seis meses, o seguinte funcionário para o lugar abaixo
indicado:

Engenheiro Adelino José Magalhães Leite � chefe de Divisão
de Apoio Operativo.

Nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, a presente nomeação considera-se por urgente
conveniência de serviço, produzindo efeitos à data do despacho de
nomeação.

25 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Câmara, Fátima
Felgueiras. 1000048341

Aviso n.º 11/02-R. H.

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 25 de Fevereiro de 2002 nomeei António Luís Ribeiro da
Costa, candidato aprovado no concurso interno de acesso geral aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 127, de
1 de Junho de 2001, para o lugar de desenhador especialista.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto).

 25 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Câmara, Fátima
Felgueiras. 1000048338

Aviso n.º 12/02-R. H.

Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho
datado de 25 de Fevereiro de 2002 nomeei Jacinto José Ribeiro da
Costa, candidato aprovado no concurso interno de acesso geral aber-
to por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 127, de
1 de Junho de 2001, para o lugar de desenhador especialista princi-
pal.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto).

 25 de Fevereiro de 2002. � A Presidente da Câmara, Fátima
Felgueiras. 1000048339

CÂMARA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 5 de Fevereiro de 2002, foi nomeado em
regime de estágio e celebrado contrato administrativo de provimento,
nos termos dos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 427/98, de 7 de
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, com Ana Cristina Martins Glória da Silva, candidata
aprovada no concurso externo de admissão a estágio de ingresso na
categoria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira técnica superior
(área de serviço social), aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 121, de 25 de Maio de 2001.

O referido estágio será efectuado nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado
com a alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e deverá produzir efeitos a partir de 1 de Março de 2002. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000048326

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 5 de Fevereiro de 2002, foi nomeado em
regime de estágio e celebrado contrato administrativo de provimento,
nos termos dos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 427/98, de 7
de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
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98, de 17 de Julho, com Carmen da Conceição Santos, candidata
aprovada no concurso externo de admissão a estágio de ingresso na
categoria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira técnica supe-
rior (direito), aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 121, de 25 de Maio de 2001.

O referido estágio será efectuado nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado
com a alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e deverá produzir efeitos a partir de 1 de Março de 2002. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000048327

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 5 de Fevereiro de 2002, foi nomeado em
regime de estágio e celebrado contrato administrativo de provimento,
nos termos dos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 427/98, de 7 de
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, com Teresa Augusta dos Anjos Fernandes, candidata
aprovada no concurso externo de admissão a estágio de ingresso na
categoria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira técnica superior
(área de economia), aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 121, de 25 de Maio de 2001.

O referido estágio será efectuado nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado
com a alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e deverá produzir efeitos a partir de 1 de Março de 2002. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000048331

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 5 de Fevereiro de 2002, foram nomeados
em regime de estágio e celebrados contratos administrativos de pro-
vimento, nos termos dos artigos 15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 427/
98, de 7 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, com:

António Miguel Cancela dos Santos Torres.
Jorge Humberto Padrão Almeida Branco.

Candidatos aprovados no concurso externo de admissão a estágio
de ingresso na categoria de técnico superior de 2.ª classe, da carreira
técnica superior (arquitecto), aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 121, de 25 de Maio de 2001.

Os referidos estágios serão efectuados nos termos dos n.os 5 e 6 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado
com a alínea d) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, e deverá produzir efeitos a partir de 1 de Março de 2002. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1 da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes. 1000048333

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para admissão de
dois lugares para chefe de armazém

Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho de 21 de
Novembro de 2001 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, foi determinado abrir concurso interno para provimento de
dois lugares de chefe de armazém, existentes no quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

A remuneração será a correspondente ao índice 285 da escala
indiciária para as carreiras de regime geral da função pública, actual-
mente no valor de 172 600$.

Em conformidade com o disposto do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se constar:

1 � O concurso é de provimento válido para as vagas postas a
concurso.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requi-
sitos:

2.1 � Gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2.2 � Especiais:

Ser funcionário ou agente que, a qualquer título exerça funções
correspondentes há mais de um ano nos serviços e organis-
mos referidos no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

Ser fiel de armazém posicionado no 4.º escalão ou superior.

3 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
3.1 � Métodos de selecção:

Prova de conhecimentos � 50%;
Entrevista � 50%.

3.2 � Factores de ponderação:

Da entrevista:

Aptidões profissionais;
Apetência para novos conhecimentos;
Motivação.

Programa da prova de conhecimentos:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (Regime de férias,
faltas e licenças), com as alterações da Lei n.º 117/99,
de 8 de Agosto, e a Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

3.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, constarão de actas do júri do
concurso, que será facultada aos candidatos que as solicitarem.

4 � A candidatura dever ser formulada mediante requerimento, em
folha A4 ou em minuta própria existente na Divisão de Gestão de
Pessoal, dirigida ao presidente desta Câmara, dela devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu e número fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem

susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal;

d) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente à
situação em que o requerente se encontra no que respeita a
cada um dos requisitos gerais mencionados.

4.1 � O requerimento deve ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Curriculum vitae;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea c) do n.º 4, sem o que as mesmas não
serão consideradas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

4.2 � O requerimento e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos, Divisão
de Gestão de Pessoal, sita na Rua do Dr. Manuel de Arriaga, 7, em
Loures, ou remetidas pelo correio, com aviso de recepção, expedidos
até ao fim do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Loures, Praça
da Liberdade, 2674-501 Loures.

5 � O local de trabalho é no concelho de Loures, ficando os
candidatos admitidos afectos à Divisão de Higiene, Segurança, Saúde
Ocupacional e Acção Social, Divisão de Aprovisionamentos.
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6 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classi-
ficação final do concurso serão afixadas nos Paços do Município.

Composição do júri:

Presidente � Dr.ª Emília Anjos Teodósio Santos Rodrigues Silva,
técnico superior de gestão de 2.ª classe.

Vogais efectivos:

1.º Dr. Luís Paulo Moreira Jorge Pereira, chefe da Divisão
de Aprovisionamentos.

2.º Dr.ª Adília Maria Ferreira, técnico superior de serviço
social principal.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Maria Cristina da Silva Alves da Costa, técnica
superior de sociologia de 1.ª classe.

2.º Dr.ª Cecília Grácio Rosado Ferreira Ribeiro, técnico
superior de serviço social assessor principal.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

7 � Descrição sumária de funções � coordena as actividades dos
fiéis de armazém e demais pessoal adstrito ao seu serviço; controla a
recepção e entrega de materiais; verifica guias de remessa, bem como
a sua concordância com as requisições dos fornecedores; emite
informação para reposição de stocks; zela pelo acondicionamento e
conservação de stocks de acordo com a sua natureza e característi-
cas; promove e orienta a conferência de listagens de movimento de
entradas, saídas e saldos; promove e coordena o inventário físico.

29 de Novembro de 2001. � Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos
Humanos, Rui Pinheiro. 3000027213

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Loures
deliberou, em reunião de 19 de Dezembro de 2001, emitir o alvará
de licença de loteamento n.º 2/2002, em nome de António Manuel
Marchão Neto e outros, residentes para o efeito na Rua das Viole-
tas, 253, Bairro da Primavera, na freguesia de Santa Iria de Azóia,
através do qual é licenciado o loteamento e as respectivas obras de
urbanização que incidem sobre os prédios sitos na área urbana de
génese ilegal denominada Bairro da Primavera na freguesia de Santa
Iria de Azóia.

Os prédios estão descritos na 2.ª conservatória do Registo Predial
de Loures sob as fichas n.º 496, 375, 536, 003 e 1394 e inscritos na
matriz respectivamente sob os artigos 34, secção A1, 12 Secção A1
e 30 Secção A1, com as áreas de 30 080 m2, 30 080 m2, 49 216 m2,
23 067,93 m2, e 2019 m2.

Foi autorizada a constituição de 246 lotes, com as áreas e con-
frontações indicadas na planta de loteamento, constante no processo
n.º 8079/L/OR, que pode ser consultado neste município.

16 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto Dias Teixeira. 3000027223

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para um lugar de
técnico profissional de biblioteca e documentação
especialista principal.

Despacho de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Lousã, datado de 22 de Fevereiro
de 2002, foi nomeada Sandra Leonor Branco Martins Vaz, para ocupar
um lugar vago de técnico profissional de biblioteca e documentação
especialista principal, na sequência do concurso em epígrafe, aberto
por aviso datado de 7 de Janeiro de 2002.

Mais se torna público que a candidata deverá proceder à aceitação
do referido lugar, no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de visto
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3 da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

25 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 3000026345

Aviso

Transferência de pessoal

Dr. Fernando dos Santos Carvalho, presidente da Câmara Municipal
de Lousã:

Torna público que, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e por des-
pacho datado de 21 de Janeiro de 2002, foi autorizada a transferên-
cia de Maria de Fátima Lima Martins, chefe de secção e funcionária
pertencente ao quadro de pessoal do Governo Civil de Coimbra, para
idêntico lugar do quadro de pessoal desta Câmara Municipal.

Mais se torna público que a candidata deverá proceder à aceitação
do referido lugar, no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de visto
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 3 da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

26 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 3000026340

CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
19 de Fevereiro do ano 2002, procedi à reclassificação profissional
do funcionário abaixo indicado:

Francisco de Castro Almeida, com a categoria de canalizador,
do grupo de pessoal operário qualificado, posicionado no
escalão 8, índice 225, para a categoria de leitor cobrador de
consumos, do grupo de pessoal auxiliar, no escalão 7, índice
230.

O funcionários deverá tomar posse do lugar no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c) do
n.º 3 do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

27 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Al-
berto da Costa Cabral. 3000026003

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 17/DAG/2002

Renovação de uma nomeação
em regime de substituição

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho a
seguir identificado, foi renovada a seguinte nomeação, em regime de
substituição:

15 de Fevereiro de 2002, na categoria de fiscal municipal coor-
denador, Luís Fernando Batista Pinto dos Santos, com efeitos
a partir do dia 1 de Fevereiro de 2002.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

15 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Gomes Correia. 1000048354

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso

Loteamento urbano com obras de urbanização

Nos termos do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de
Dezembro, e Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, torna-se público que a
Câmara Municipal supra emitiu em 27 de Fevereiro de 2002, o al-
vará de loteamento n.º 1/02 em nome de Manuel Costa Faria, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 4481671 e contribuinte n.º 163258899,
residente em Coutada, freguesia de Meãs, concelho de Montemor-
-o-Velho, através do qual é licenciada a operação de loteamento e
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as respectivas obras de urbanização, que incidem sobre o prédio situado
em Serrado da Estação, freguesia de Santo Varão e concelho de
Montemor-o-Velho, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Montemor-o-Velho, sob o n.º 902, e inscrito na matriz rústica sob o
artigo 1011, da respectiva freguesia.

A área está abrangida por Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:

a) Área do prédio a lotear � 39 330 m2;
b) Área total da construção � 23 314 m2;
c) Área de implantação (acima cota soleira) � 10 069,65 m2;

Área de implantação (abaixo cota soleira) � 3000 m2;
d) Volume total da construção � 76 055 m3;
e) Número de lotes � 36, com aas áreas de 297 m2 a 1320 m2;
f) Número de pisos máximo:

Abaixo cota soleira � um;
Acima cota soleira � três.

g) Número de fogos total � 141;
h) Número de lotes para habitação � 35 (incluindo dois para

comércio);
i) Número de lotes para equipamento � um.

Área de cedência para o domínio público municipal:

Para espaços verdes e de utilização colectiva � 3820 m2; para
equipamento de utilização colectiva � 1215 m2; para
infraestruturas pedonais e viários (via, passeio e acessos) �
8119 m2; arruamentos � 4236 m2; e estacionamentos �
2000 m2.

Finalidade, de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

Para a conclusão das obras de urbanização foi fixado o prazo de
um ano.

27 de Fevereiro de 2002. � O Vereador com competências dele-
gadas, Abel da Silva de Oliveira Girão. 3000027135

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso

Concurso externo de ingresso para preenchimento de um
lugar de auxiliar administrativo do grupo de pessoal
auxiliar (M/F).

1 � Para efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, conjugado com o artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por meu despacho de
autorização de 1 de Fevereiro de 2002, proferido no exercício da
competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para
preenchimento de um lugar de auxiliar administrativo do quadro
privativo do pessoal desta Câmara Municipal, publicado no Apêndice
n.º 118 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 10 de Setembro
de 1999.

2 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

3 � Em cumprimento do estipulado no n.º 3, artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com defici-
ência têm preferência em caso de igualdade na classificação, a qual
prevalece sobre outra preferência legal. Os candidatos deficientes
devem declarar no requerimento de admissão sob compromisso de
honra, o grau de incapacidade e o tipo de deficiência, e podem ain-
da mencionar outros elementos que considerem relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

4 � Prazo de validade � o concurso destina-se ao preenchimento
da presente vaga e cessa com o seu provimento.

5 � Local de prestação do trabalho � área do concelho de
Moura.

6 � Conteúdo funcional � assegura o contacto entre os serviços;
efectua a recepção de expediente e encomendas; anuncia mensa-
gens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou outros valo-
res, presta informações verbais ou telefónicas, transporta máquinas,

artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegu-
ra a vigilância de instalações e acompanha as visitas aos locais pre-
tendidos e as demais funções previstas no Despacho n.º 4/88, do
SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6
de Abril de 1999.

7 � Remuneração e condições de trabalho � € 381,71, 1.º esca-
lão, índice 123, conforme anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 23/2002, de
1 de Fevereiro. As condições de trabalho e as regalias sociais são as
genericamente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da
administração local.

8 � Requisitos gerais de admissão � podem candidatar-se ao
presente concurso os interessados que reunam, até ao termo do prazo
fixado para apresentação de candidaturas, os requisitos gerais pre-
vistos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício das funções a que se candi-

data;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

9 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, desde que declarem, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação em que se encontrem relativamente
a cada uma delas.

10 � Requisitos especiais:
11 � Apresentação de candidaturas � as candidaturas devem ser

formalizadas mediante requerimento redigido em folhas de papel
normalizado A4, devidamente assinado e entregues pessoalmente no
Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou remetidas pelo correio com
aviso de recepção e expedidas até ao prazo fixado no n.º 1 deste aviso.
As candidaturas devem ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal
de Moura, Praça de Sacadura Cabral, 7860-207 Moura, solicitando a
admissão a concurso, com referência expressa ao Diário da República
onde consta a publicação do presente aviso e do qual devem constar
os seguintes elementos:

Identificação completa (nome, estado civil, profissão, residên-
cia e fotocópia do bilhete de identidade). Os candidatos po-
dem utilizar o requerimento tipo, ao dispor no Gabinete acima
mencionado.

11.1 � O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes ele-
mentos:

a) Certificado de habilitações literárias ou outros documento
idóneo;

b) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado com indica-
ção das tarefas desenvolvidas pelos candidatos ao longo da
sua actividade profissional e respectivos tempos de perma-
nência;

c) Documentos comprovativos das acções de formação profis-
sional, com indicação da sua duração;

d) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
que possam constituir motivo de preferência legal.

11.2 � Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevam, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

12 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos
gerais, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

A prova escrita de conhecimentos gerais e a avaliação curricular a
realizar por esta ordem, têm de per si, carácter eliminatório.

13 � Programa da prova escrita de conhecimentos gerais � Esta-
tuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração local;
Regime de férias, faltas e licenças; acolhimento e atendimento dos
cidadãos e agentes económicos; comunicação administrativa, simpli-
ficação de procedimentos, audição dos utentes e Carta ética para a
Administração Pública.

14 � Legislação a consultar � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
dadas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 68 � 21 de Março de 20026132

2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.

15 � Duração da prova escrita de conhecimentos gerais � uma
hora e trinta minutos.

16 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões profis-
sionais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com
base na análise dos currículos profissionais e ponderará a habilitação
académica de base, a formação profissional e a experiência profissio-
nal nos termos descritos nas alíneas a), b) e c) do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos ponderando:

Segurança pessoal, comunicação, organização mental, determi-
nação e atitude perante a entrevista, conhecimento dos pro-
blemas e tarefas inerentes à função a exercer.

18 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita de
conhecimentos gerais, avaliação curricular, entrevista profissional de
selecção e da classificação final, incluindo as fórmulas classificativas,
constam da acta da reunião do júri, a qual pode ser facultada aos
candidatos a seu pedido.

19 � Sistema de classificação final � a classificação final será
expressa de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples da
classificação obtida pelos candidatos nos respectivos métodos de
selecção.

20 � Lista dos candidatos � a lista dos candidatos admitidos e
excluídos bem como a lista de classificação final, serão afixadas e
publicitadas nos prazos estabelecidos e nos termos dos artigos 33.º,
34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

21 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 23/
2002, de 1 de Fevereiro, 353-A/89, de 16 de Outubro.

22 � Constituição do júri:

Presidente � Carlos Jorge Valente Garraz Franco, vereador.
1.º vogal efectivo � Joaquim José Lopes Cadeirinhas, chefe da

Divisão Administrativa.
2.º vogal efectivo � Arlete da Fátima Caeiro Batarda Canudo

Sena, chefe da Divisão Financeira.
1.º vogal suplente � Maria dos Anjos Pereira Varela Ramalho,

técnica superior de 1.ª classe.
2.º vogal suplente � Feliciana Maria Limpo Capa Nunes Fia-

lho, chefe de secção.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos.

20 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000048356

CÂMARA MUNICIPAL DA MURTOSA

Aviso

Concurso internos de acesso geral para provimento de:
um lugar de engenheiro técnico civil de 1.ª classe e um
lugar de técnico superior de 1.ª classe.

António Maria dos Santos Sousa, presidente da Câmara Municipal de
Murtosa:

Torna público que por despachos proferidos em 19 de Fevereiro
corrente, exarado ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram nomeados definitivamente, os
candidatos a seguir indicados:

Para o provimento de um lugar na categoria de engenheiro téc-
nico civil de 1.ª classe, da carreira de engenheiro técnico, do
grupo de pessoal técnico:

Maria Leonor Farelo Mendes da Silva, escalão 1, índice 340.

Para o provimento de um lugar na categoria de técnico superior
de 1.ª classe, da carreira de técnico superior de planeamento
regional e urbano, do grupo de pessoal técnico superior:

Aurélio Augusto Moura de Oliveira, escalão 1, índice 460,
aprovados nos concursos em epígrafe, abertos por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 195, de
23 de Agosto de 2001, em conformidade com as listas
de classificação final.

Os candidatos dispõem de 20 dias a contar da data da presente
publicação, para declarar a aceitação do lugar para que foram nomea-
dos. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

20 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Maria
dos Santos Sousa. 3000026334

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico-profissional de 2.ª classe � topógrafo

1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, faz-se público que por despacho do presidente da Câmara
Municipal de Nelas, datado de 26 de Fevereiro de 2002, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de técnico-profissional de 2.ª classe �
 topógrafo.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, e 404-A/98, de 18
de Dezembro, aplicado à administração local pelo 412-A/98, de 30
de Dezembro.

3 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido para a
vaga posta a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho da SEALOT
n.º 1/90, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 27
de Janeiro de 1990.

4.1 � Área funcional � topografia.
5 � Local de trabalho � Divisão de Projectos e Planeamento

Municipal.
6 � Remuneração e condições de trabalho � o titular do lugar a

prover será remunerado pelo escalão 1, índice 192, a que corresponde
a remuneração base de € 595,83, sendo-lhe aplicável, no que con-
cerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função, e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais � o constante da alínea d) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

a) Ter como habilitações o adequado curso tecnológico, curso das
escolas profissionais, curso das escolas especializadas de ensino artís-
tico, curso que confira certificado de qualificação profissional de nível
III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das
Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso equipara-
do.

8 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos nos núme-
ros anteriores até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas, sob pena de exclusão.

9 � Formalização de candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Nelas, Praça do
Município, 3520 Nelas, solicitando admissão ao concurso e entregues
pessoalmente na Secção de Pessoal da Divisão Administrativa e
Financeira, dentro das horas normais de expediente, ou remetidas pelo
correio, com aviso de recepção, as quais serão consideradas dentro do
prazo legal desde que expedidas até ao termo fixado, dele devendo
constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar, residência, código postal, telefone e número fiscal
de contribuinte, etc.);
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b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando

o número e data do Diário da República onde vem anunci-
ado, com a menção do lugar a que se candidata;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, e, neste caso, devida-
mente comprovadas;

e) Menção dos documentos que acompanhem o requerimento.

9.2 � Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte
documentação:

a) Documento comprovativo das habilitações académicas onde
conste a nota final do curso;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de con-
tribuinte;

c) Curriculum vitae, detalhado, datado, assinado e documenta-
do;

d) Documentos comprovativos da formação profissional e da
experiência profissional (a não junção deste documentos
implicará que a mesma não será tida em conta para efeitos
de avaliação e pontuação do candidato em relação a esses
itens);

e) Documentos comprovativos dos requisitos gerais enuncia-
dos no n.º 7 deste aviso.

É dispensada, temporariamente, com excepção do certificado de
habilitações, a apresentação dos documentos comprovativos de que
o candidato possui os requisitos gerais exigidos, desde que declare,
no requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, a situação precisa em que se encontra, relativamente às alíneas
a), b), c), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho.

9.3 � A falta de cumprimento das exigências referidas nas alíneas
a), b) e c) deste número, implica a exclusão imediata do candidato.

9.4 � As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
9.5 � Assiste ao júri a faculdade de exigir, em qualquer altura, aos

candidatos, no caso de dúvida sobre as situações descritas, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

10 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
através de:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova de conhecimentos (PC), destinada a avaliar o
nível de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos,
exigíveis para o exercício da categoria a que se candidatam, será
dividida em:

Prova de conhecimentos gerais (PCG);
Prova de conhecimentos específicos (PCE).

10.1.1 � prova de conhecimentos gerais (PCG) � do programa
das provas de conhecimentos gerais, constam os temas relativos aos
direitos e deveres da função pública e à deontologia profissional,
versará designadamente sobre matérias que têm como suporte a se-
guinte legislação:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da Administra-
ção Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Lei das autarquias locais � Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

A prova de conhecimentos gerais, será escrita e terá a duração de
uma hora e trinta minutos.

10.1.2 � Prova de conhecimentos específicos (PCE) � o progra-
ma das provas de conhecimentos específicos será uma prova prática
de:

Levantamento topográfico;
Autocad.

Ambas as provas de conhecimentos visa avaliar os níveis de co-
nhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e
adequados ao exercício da função, serão pontuadas, respectivamente,
de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:

PCG + PCE
PC = �����

2

em que:

PC = prova de conhecimentos;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos.

12.2 � Na avaliação curricular (AC), a qual visa avaliar as ap-
tidões profissionais dos candidatos na área para que o concurso é
aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional,
sendo graduada de 0 a 20 valores, de acordo com a seguinte fór-
mula:

AC = HA × 0,7 + EP × 0,1 + FP × 0,2
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

Ponderar-se-ão os seguintes factores:

HA = habilitações académicas (70%):

a) Habilitação legalmente exigida � nota final do curso;
b) Por cada grau académico suplementar (ex: licenciatura, pós-

-graduação, mestrado) � acrescem 2 valores até ao limite
de 20 valores.

EP = experiência profissional na correspondente área funcional
(10%):

a) Inexistência de experiência profissional na referida área �
10 valores;

b) Tempo de serviço inferior ou igual a um ano � acresce 1
valor;

c) Tempo de serviço igual ou inferior a dois anos � acrescem
2 valores;

d) Tempo de serviço superior a dois anos � acrescem 4 valo-
res.

FP = formação profissional na correspondente área funcional
(20%):

a) Inexistência de qualquer formação � 10 valores;
b) Por cada curso ou acção de aperfeiçoamento profissio-

nal �um valor por acção se de duração superior a 30
horas; 0,5 valor se de duração superior a oito horas e
inferior a 30 horas, até ao limite de 20 valores.

12.3 � A entrevista profissional de selecção (EPS) visa avaliar de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
concorrentes para o lugar a prover, os factores de apreciação serão
os seguintes:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimentos dos problemas e tarefas inerentes às funções

a exercer.

O júri atribuirá a valoração de 0 a 20 valores relativamente a cada
critério objecto da entrevista, e a classificação será a média aritmé-
tica simples.

13 � A classificação final � na classificação final adoptar-se-á
a escala de 0 a 20 valores, considerando-se excluídos os candidatos
que obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se
como tal, por arredondamento, as classificações inferiores a 9,5 va-
lores.

PC + AC + EPS
CF = ������

3

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre
qualquer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

15 � Os interessados têm acesso, nos termos da lei às actas e aos
documentos em que assentam as deliberações do júri, desde que o
requeiram.
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16 � As listas de candidatos admitidos e excluídos e as classifica-
ções finais serão publicitadas nos prazos estabelecidos nos termos dos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

17 � As provas do concurso serão realizadas em data, hora e local a
indicar oportunamente e comunicadas em tempo útil aos candidatos.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

19 � Composição do júri do concurso:

Presidente � Rui Joaquim Cabral Cardoso Neves, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe de
Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Arquitecto Francisco Pires Keil do Amaral, assessor.

Vogais suplentes:

Engenheira Paula Cristina Rodrigues Oliveira Lourenço,
técnico superior de 2.ª classe (engenheira civil).

Engenheiro João Manuel Correia dos Santos, vereador.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

26 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000026127

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso

Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 28 de Dezembro de 2001, concedi licença sem vencimento por
um ano, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, ao assistente administrativo desta Câmara �
Guilherme da Costa Campos, com efeitos reportados a 2 de Janeiro
de 2002.

16 de Janeiro de 2002. � O Vereador em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 3000009275

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso

Nomeação

Faz-se público que por despacho da presidente proferido no pas-
sado próximo dia 9 de Janeiro, no uso da competência que lhe con-
fere o n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e
de harmonia com o disposto nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 73.º da lei supra citada, foram nomeadas, em regime de co-
missão de serviço, com efeitos a partir de 9 de Janeiro, as seguintes
funcionárias:

Teresa Alexandra Barrocas Cipriano, secretária do Gabinete
Pessoal da vereadora Adília Candeias.

Maria Manuel Pereira Bernardino Barrocas Borrego, secretária
do Gabinete de Apoio Pessoal da presidente.

7 de Fevereiro de 2002. � Por delegação de competências, a
Vereadora do Pelouro de Recursos Humanos, Adília Candeias.

3000027286

CÂMARA MUNICIPAL DE PAMPILHOSA DA SERRA

Aviso

Concurso externo geral de ingresso para provimento de
um lugar de técnico profissional de 2.ª classe � topó-
grafo.

Nomeação

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câma-
ra Municipal de Pampilhosa da Serra:

Faz público, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-

tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, que por
seu despacho datado de 7 de Fevereiro de 2002, foi nomeado no
lugar de técnico profissional de 2.ª classe � topógrafo, do quadro de
pessoal do município de Pampilhosa da Serra, o candidato a seguir
designado:

David Jorge Pereira Gonçalves.

Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá tomar posse do respectivo lugar
no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário
da República.

A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

7 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000026059

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação da
Câmara Municipal de 6 de Fevereiro de 2002, foi deliberado reclassi-
ficar profissionalmente, nos termos da alínea e), artigo 2.º do Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a seguinte funcionária:

Maria da Graça Campos Pinto, técnico profissional de turismo
de 2.ª classe, índice 192, escalão 1 � reclassificada, profissi-
onalmente, para a categoria de técnico superior de relações
públicas de 2.ª classe, índice 400, escalão 1, do grupo de pessoal
técnico superior, do quadro deste município.

Esta funcionária, deverá tomar posse na nova categoria no prazo
de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República.

 A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)

7 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000026071

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar de
chefe de Divisão Administrativo e Financeiro

1 � Para os devidos efeitos se torna público, por meu despacho de
30 de Janeiro de 2002, exarado no uso da competência em matéria
de superintendência de gestão e direcção de pessoal ao serviço do
município, conferido pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro, se encontra aberto, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno geral para provimento, em comissão de
serviço, de um lugar de chefe de Divisão Administrativo e Financeiro,
do grupo de pessoal dirigente do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

2 � O concurso é de provimento, em comissão de serviço, válido
para a vaga posta a concurso.

3 � O conteúdo funcional do cargo a concurso é o constante dos
n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novem-
bro, e regulamento dos serviços desta Câmara Municipal, publicados
nos Apêndices n.os 12/99 e 90/01 ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 25/99, e 171/01, em 30 de Janeiro e 25  de Junho, respectiva-
mente.

4 � Vencimento � o vencimento é o correspondente a 70% do
valor fixado para o cargo de director-geral, conforme anexo III do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, acrescido das demais
regalias vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local, com as especificações decorrentes da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro.

5 � Podem concorrer os indivíduos que possuam os seguintes
requisitos:

5.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho.

5.2 � Especiais � os previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 514/99, de 24 de Novembro.
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5.3 � Requisito preferencial � é condição preferencial de candi-
datura a ponderar em sede de avaliação curricular, possuir experiên-
cia profissional na área administrativa e financeira exercida na
administração local e posse do curso de administração autárquica
ministrado pelo CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica).

6 � Local de trabalho � município de Pampilhosa da Serra, ficando
o candidato afecto à Divisão Administrativa e Financeira.

7 � Métodos de selecção � os métodos de selecção consistem na
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção, ambos
valorizados de 0 a 20 valores.

7.1 � Avaliação curricular � são obrigatoriamente consideradas e
ponderadas as habilitações académicas, a formação profissional e a
experiência profissional.

7.2 � Entrevista profissional de selecção � o júri avaliará os
candidatos nos termos fixados no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar e da entrevista profissional de selecção constam de acta de reunião
de júri do concurso, sendo a mesma facultada aos interessados, sempre
que solicitada.

9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento de admissão ao concurso dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra, devidamente assinado, entregue
pessoalmente na Secção de Pessoal da Câmara Municipal, ou remeti-
do pelo correio com aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado para a apresentação das candidaturas, para a Câmara
Municipal de Pampilhosa da Serra, Rua de Rangel de Lima, 3320-229
Pampilhosa da Serra.

9.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, data de nascimento, estado
civil, filiação, nacionalidade, naturalidade, número e data do
bilhete de identidade, serviço que o emitiu, número de iden-
tificação fiscal, residência, código postal, localidade);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com a indicação da série, número

e data do Diário da República em que se encontra publicado
o presente aviso;

d) Declaração de que possui os requisitos legais de admissão a
concurso, implicando a falta desta declaração a exclusão do
candidato, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 11.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
como relevantes para apreciação do seu mérito, os quais só
serão tidos em conta se devidamente comprovados.

9.3 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Documento autêntico, fotocópia autenticada, das habilita-
ções literárias, podendo o mesmo ser autenticado na Sec-
ção de Pessoal, perante a apresentação do documento ori-
ginal;

b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo organismo ao qual o candidato pertença, onde conste
inequivocamente a natureza do vínculo, a categoria detida,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na Adminis-
tração Pública;

c) Fotocópia do bilhete de identidade;
d) Curriculum vitae actualizado e assinado, donde constem,

nomeadamente, as funções que tem exercido e respectivos
períodos, bem como a formação profissional que possui, com
a indicação das entidades promotoras, respectiva duração e
datas da obtenção da formação, juntando fotocópias dos
respectivos certificados, sob pena de a mesma não ser
considerada.

10 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Pampilhosa da Serra estão dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos indicados nas alíneas a) e b) do número
anterior, excepto se os mesmos não constarem do respectivo pro-
cesso individual.

11 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

12 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos. em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovati-
vos das suas declarações.

13 � A publicação da relação de candidatos e da lista de classifica-
ção final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

14 � Júri do concurso � de acordo com o sorteio realizado no dia
21 de Fevereiro de 2002, pela Comissão de Observação e Acompa-
nhamento dos Concursos para Cargos Dirigentes (COA), a qual se
refere a acta n.º 67/2002, o júri do concurso terá a seguinte compo-
sição:

Presidente � António Sérgio Brito Martins, vereador em regime
de meio tempo da Câmara Municipal.

1.º vogal efectivo � Francisco das Neves Gomes, chefe de
Divisão Administrativa e Financeira, da Câmara Municipal de
Góis, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimen-
tos.

2.º vogal efectivo � Maria Isaura Alves Pita Esteves, chefe de
Divisão Administrativa da Câmara Municipal de Mangualde.

1.º vogal suplente � Luís dos Anjos Corados, chefe de Divisão
Administrativa e Financeira, da Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos.

2.º vogal efectivo � Dr. Orlando Augusto Duarte Fernandes,
chefe de Divisão Financeira da Câmara Municipal de Man-
gualde.

15 � Legislação aplicável ao presente concurso � Lei n.º 49/99,
de 22 de Junho, com a rectificação constante da Declaração de Rec-
tificação n.º 13/99, de 21 de Agosto, adaptada à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/98, de 16 de
Outubro, e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

16 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

27 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida. 3000026367

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Aviso

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sabu-
gal:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, no
uso da competência que me é atribuída pelo n.º 3 do artigo 57.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, nomeei o vereador Manuel Rito Alves como vice-
-presidente da Câmara, com o objectivo de me substituir em todas as
faltas e impedimentos, e como vereador em regime de tempo intei-
ro, com efeitos a partir do dia 8 de Janeiro de 2002.

8 de Janeiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 3000026096

Aviso

António Esteves Morgado, presidente da Câmara Municipal do Sabu-
gal:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, no
uso da competência que me é atribuída pelo n.º 4 do artigo 58.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, nomeei o vereador António dos Santos Robalo como
vereador em regime de meio tempo, com efeitos a partir do dia 14
de Janeiro de 2002.

6 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Esteves
Morgado. 3000026104

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
hoje, e na sequência do concurso interno geral de acesso, aberto
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por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 274, de
26 de Novembro de 2001, para um lugar de técnico profissional
principal, da carreira de execuções fiscais, foi nomeado o único
candidato classificado no referido concurso � António José Nunes
Teixeira.

O nomeado deverá tomar posse do respectivo lugar no prazo de
20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Savino
dos Santos Correia. 1000048357

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira de técnico superior de educação

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 14 de Janeiro de 2002, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso
externo de ingresso para admissão de um estagiário da carreira de
técnico superior de educação, do grupo de pessoal técnico superior,
existente no quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho; 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 265/88,
de 28 de Julho; 248/85, de 15 de Julho; 427/89, de 7 de Dezembro;
404-A/98, de 18 de Dezembro; 44/99, de 11 de Junho; e 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar posto a
concurso, caducando com o preenchimento do mesmo, tendo prefe-
rência em igualdade de classificação o candidato com deficiência, de
acordo com a quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � Local de trabalho � abrange toda a área do município de Santa
Maria da Feira.

5 � Vencimento � o correspondente ao escalão 1, índice 310
(€ 962,02), previsto no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais, as
genericamente vigentes para os funcionários da administração local.

6 � Conteúdo funcional � funções de investigação; analisar criti-
camente as instituições educativas e os sistemas de formação e
intervenção socioeducativa (ao nível dos seus objectivos, contextos,
processos e do próprio papel dos profissionais implicados); estudo,
concepção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos
de âmbito geral ou especializada, executados com autonomia e res-
ponsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais � os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Especiais � licenciatura em Educação.

8 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos (PEC)
e entrevista profissional de selecção (EPS), atribuindo-se a cada um
deles uma classificação de 0 a 20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

(PEC × 2) + (EPS × 2)
CF = ���������

4

em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos para o exercício da função, terá a duração de duas horas, no
âmbito da seguinte legislação e bibliografia:

Estatuto disciplinar dos funcionários e agentes da administração
central, regional e local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
e Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e das freguesias � Lei n.º 169/99,

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;

Autores vários (1995), Animação Comunitária, Porto Edições
Asa (Caderno Correio Pedagógico);

D�Espiney, Rui; Canário, Rui (1994), Uma Escola em Mudança
com a Comunidade, Projecto ECO, 1986/1992, Lisboa, Insti-
tuto de Inovação Educacional;

Trindade, Rui (1998), As Escolas do Ensino Básico como Espa-
ços de Formação Pessoal e Social: Questões e Perspectivas,
Porto, Porto Editora.

8.2 � A entrevista profissional de selecção, com duração até 30
minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados
os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal � 0 a 5 valores;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio � 0 a 5 valores;
c) Motivação para o desempenho da função � 0 a 5 valores;
d) Conhecimento do conteúdo funcional do lugar a prover �0

a 5 valores.

9 � Os critérios de apreciação da ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitadas.

10 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Repartição de Recursos Humanos) dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, sempre acompanhado da importância de € 1,35 para pa-
gamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos
de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data e validade do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, residência, código postal e
telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo
dispensada a apresentação imediata de documento compro-
vativo.

11 � Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, é dispensada a apresentação da documentação que
prove o exigido no n.º 7.1 deste aviso, desde que os candidatos
declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento e em
alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada uma das alíneas a, b), d), e) e f) do referido diploma.

12 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 � Ao requerimento deverá ser junto fotocópia autenticada ou

conferida, comprovando a posse das habilitações, fotocópias do bi-
lhete de identidade (válido) e do cartão de contribuinte.

13.1 � A não apresentação dos documentos dos requisitos de
admissão constantes do presente aviso, determina a exclusão do
concurso, conforme o n.º 7 do artigo 31.º do referido Decreto-Lei
n.º 204/98.

14 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova da
entrevista, nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98.

15 � Relação dos candidatos admitidos e excluídos e lista de
classificação final:

15.1 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para
consulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabe-
lecido no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

15.2 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15.3 � A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos, conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.
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16 � Regime de estágio:
16.1 � O estágio tem carácter probatório, terá a duração de um

ano e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho.

16.2 � Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os
seguintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o período do estágio;
c) Os resultados de frequência de cursos de formação directa-

mente relacionados com as funções a exercer que vierem a
ser ministrados ao estagiário.

16.3 � O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido no lugar de técnico superior de educação de
2.ª classe, a título definitivo e terá direito a ser remunerado pelo
escalão 1 da respectiva categoria.

16.4 � A não aprovação do estágio implica o regresso ao lugar de
origem, ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer
indemnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não à
função pública.

16.5 � A classificação final do estágio traduz-se na escala de 0 a
20 valores.

17 � O júri deste concurso, que será simultaneamente o júri do
estágio, terá a seguinte composição:

Presidente � vereadora, Maria da Conceição de Sousa Ribeiro
Ferreira.

Vogais efectivos � Delfim Manuel Oliveira Silva, vereador, e
Justina Rodrigues de Sousa Veiga Macedo, chefe de divisão.

Vogais suplentes � Etelvina Maria Mendonça Araújo, chefe de
divisão, e Maria da Graça Coelho dos Santos, chefe de repar-
tição.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

18 de Fevereiro de 2002. � O Vereador do Pelouro de Adminis-
tração e Finanças, Modernização e Desenvolvimento, Carlos Jorge
Campos Ferreira. 3000026143

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 34 DRH/SR/02

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
7 de Fevereiro de 2002, e no uso da competência que me foi delegada
pelo despacho do presidente da Câmara, n.º 22-PCM/2002, foi
autorizada, de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias locais por força
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a
transferência, a partir de 1 de Março de 2002, para desempenho de
funções nesta autarquia, da assistente administrativa especialista,
Teresa Paula Alves Rodrigues Martins, pertencente ao quadro da Junta
de Freguesia de São João.

4 de Março de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças, e Modernização Administrativa (por delegação
de competências, despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino
Gaspar. 3000026719

Aviso n.º 35 DRH/SR/02

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
2 de Janeiro de 2002, e no uso da competência que me foi delegada
pelo despacho do presidente da Câmara, n.º 22-PCM/2002, foi
autorizada, de harmonia com o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado às autarquias locais por força
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, as
transferências, a partir de 1 de Março de 2002, para desempenho de

funções nesta autarquia, dos cantoneiros de limpeza, Rui José Carreiro
Nave e José António Gomes Nave, pertencentes ao quadro da Câmara
Municipal de Almada.

4 de Março de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças, e Modernização Administrativa (por delegação
de competências, despacho n.º 22-PCM/2002), Ângelo Marcelino
Gaspar. 3000026722

Aviso n.º 36 DRH/SR-2002

Concurso externo de ingresso para provimento
de uma vaga para tratador � apanhador de animais

Concurso n.º 39/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 28 de Fevereiro de 2002, e na
sequência do concurso externo de ingresso aberto através de aviso
publicado no Diário da República, n.º 240, de 16 de Outubro de 2001,
foi nomeado provisoriamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria de tratador �
apanhador de animais, escalão 1, índice 128, Américo Amaral da Silva,
devendo o mesmo tomar posse no prazo de 20 dias, contados a partir
da data de publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas nos termos da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

1 de Março de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças, e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000026730

Aviso n.º 37 DRH/SR-02

Concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico de 2.ª classe, estagiário

Concurso n.º 47/99

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, de 28 de Fevereiro de 2002, e na sequência de
concurso externo de ingresso, aberto através do aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 223, de 23 de Setembro de 1999,
e após conclusão de estágio, foi nomeada definitivamente com a
categoria de técnica de 2.ª classe, escalão 1, índice 285, a candidata
abaixo indicada com a seguinte classificação:

Paula Cristina Ramos Salema � 17,98 valores.

devendo a mesma tomar posse no prazo de 20 dias, contados a
partir da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica. (Não carece de visto do Tribunal de Contas nos termos da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

28 de Fevereiro de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças, e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000026736

Aviso n.º 38 DRH/SR-02

Concurso interno de acesso geral para provimento
de três lugares na categoria de electricista principal

Ref.ª 42/2001

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 1 de Março de 2002, e na sequên-
cia do concurso interno de acesso geral aberto através do aviso
publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 249, de 26 de Outubro
de 2001, foram nomeados definitivamente, nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria
de electricista principal, os funcionários Paulo Jorge Duarte Machado
do Couto, Ricardo Jorge Simões Loureiro dos Santos e Nuno Eduardo
dos Anjos Catarino. Devendo os mesmos tomarem posse no prazo
de 20 dias, contados a partir da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, sendo posicionados no escalão 1, índice 197.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas nos termos da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

5 de Março de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças, e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000026724
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 Aviso n.º 39 DRH/SR-02

Para os devidos efeitos se torna público o resultado do sorteio para
substituição dos presidentes de júri dos seguintes concursos, sorteio
esse levado a cabo pela Comissão de Observação e Acompanhamen-
to para os Cargos Dirigentes, no dia 5 de Março de 2002, na presen-
ça do seu presidente, juiz conselheiro António Arlindo Payan Teixeira
Martins:

Chefe da Divisão de Redes Viárias e Transportes:

Vereador Jorge Carvalho da Silva.

Chefe da Divisão de Águas:

Vereador Joaquim Cesário Cardador dos Santos.

Chefe da Divisão de Espaços Verdes:

Vereador Jorge Carvalho da Silva.

Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Particulares:

Vereador Carlos Fernando Martins de Brito Mateus.

6 de Março de 2002. � O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Finanças, e Modernização Administrativa (por delegação
de competências), Ângelo Marcelino Gaspar. 3000026726

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

Concursos internos de acesso geral para provimento em
carreira vertical com dotação global de: a) dois lugares
de desenhador de 1.ª classe; b) um lugar de desenhador
especialista; c) um lugar de desenhador especialista
principal.

1 � Nos termos do que dispõe o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, faz-se público que, de harmonia com os meus
despachos proferidos em 18 de Outubro do ano anterior, no uso da
competência que me foi delegada por despacho do presidente da
Câmara, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, se
encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, os concursos
em epígrafe, pertencentes ao grupo de pessoal técnico profissional.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho,
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

3 � A validade dos concursos esgota-se com o preenchimento das
vagas.

4 � O local de trabalho será na área do município de Viseu.
5 � A remuneração mensal será fixada de acordo com os índices

salariais correspondentes às categorias, nos termos do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e anexo II do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 � Conteúdo funcional � as funções a desempenhar são as cons-
tantes na Portaria n.º 351/87, de 29 de Abril.

7 � Requisitos de admissão:
7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 � Requisitos especiais:

Para o concurso da alínea a) � os constantes da alínea c) do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
99, de 30 de Dezembro;

Para o concurso das alíneas b) e c) � os constantes da alínea b)
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/99, de 30 de Dezembro.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento-tipo, a fornecer pela Câmara Municipal de Viseu, podendo ser
entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, através de carta
registada com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo

fixado e endereçado à Câmara Municipal de Viseu, Praça da Repú-
blica, 3514-501 Viseu, dele devendo constar os seguintes elemen-
tos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número do bilhete de identidade,
data de emissão, validade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número de
telefone, código postal e localidade);

b) Concurso a que se candidata, com indicação da série, número
e data do Diário da República em que se encontra publicado
o presente aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
como relevantes para a apreciação do seu mérito, os quais
só serão tidos em conta se devidamente comprovados.

9 � Os requerimentos deverão ser obrigatoriamente acompanha-
dos dos seguintes documentos:

a) Certificado, autêntico (ou autenticável pelos nossos servi-
ços, mediante a apresentação do original) comprovativo das
habilitações literárias exigidas;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Documento, emitido pelo respectivo serviço, comprovativo

da categoria, natureza do vínculo, tempo de serviço efecti-
vo na categoria, na carreira e na Administração Pública, e
classificação de serviço dos três últimos anos;

d) Curriculum vitae detalhado, devidamente comprovado, da-
tado e assinado.

9.1 � A não apresentação da documentação exigida no número
anterior, implica a exclusão.

10 � É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, desde que os candidatos declarem, sob compromisso de honra e
em alíneas separadas, a situação em que se encontram relativamente
a cada uma delas.

11 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Viseu ficam dispensados de apresentar os documentos que constem
dos respectivos processos individuais.

12 � Métodos de selecção � em todos os concursos o método de
selecção dos candidatos será constituído por avaliação curricular (AC)
e entrevista profissional de selecção (EPS).

12.1 � A avaliação curricular (AC) � com vista a avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos, sendo ponderados os seguintes
parâmetros:

Habilitação académica;
Experiência profissional;
Formação profissional;
Classificação de serviço.

12.2 � Entrevista profissional de selecção (EPS), que terá em vista
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo
ponderados os seguintes parâmetros:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação;
c) Maturidade para o exercício da função;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Sentido de responsabilidade;
f) Perfil para o desempenho do cargo.

13 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF = 60% AC + 40% EPS

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constarão de actas de reuniões do júri do concurso, sendo facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

15 � A publicitação da relação de candidatos e da lista de classifi-
cação final será feita nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mediante afixação no expo-
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sitor junto à Repartição de Recursos Humanos da Câmara Municipal
de Viseu.

16 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

17 � O júri terá a seguinte constituição:
Para o concurso da alínea a):

Presidente � Dr. Joaquim Américo Correia Nunes.
Vogais efectivos:

Engenheiro José dos Santos Simões, director de departamen-
to, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos; e

Engenheiro José Gonçalves Moreira Campos, chefe de
divisão.

Vogais suplentes:

Manuel Filipe Amado de Oliveira Matos, arquitecto asses-
sor.

Carlos Alberto Faria Alves Abranches, técnico profissional
des. especialista.

Para o concurso da alínea b):

Presidente � Dr. Joaquim Américo Correia Nunes.
Vogais efectivos:

Engenheiro Henrique Custódio de Oliveira Domingos, chefe
de divisão, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos; e

Manuel Filipe Amado de Oliveira Matos, arquitecto assessor.

Vogais suplentes:

Octávio de Campos Ramalho Teixeira Bastos, arquitecto
de 1.ª classe.

Carlos Alberto Faria Alves Abranches, técnico profissional
des. especialista.

Para o concurso da alínea c):

Presidente � Dr. Joaquim Américo Correia Nunes.
Vogais efectivos:

Engenheiro José dos Santos Simões, director de departamen-
to, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos; e

Engenheiro Henrique Custódio de Oliveira Domingos, chefe
de divisão.

Vogais suplentes:

Manuel Filipe Amado de Oliveira Matos, arquitecto asses-
sor.

Octávio de Campos Ramalho Teixeira Bastos, arquitecto
de 1.ª classe.

18 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

19 de Fevereiro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, António Botelho Pinto. 3000026265

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de 20
de Fevereiro de 2002, no uso da competência que me foi delegada
por despacho do presidente da Câmara nos termos do que dispõe o
n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de harmonia com o
preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, nomeei para provimento de um lugar de técnico
superior de desporto de 2.ª classe, o candidato aprovado no estágio �
 Tiago Filipe Paiva Fonseca Gomes Freitas.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, o candidato dispõe de 20 dias, contados da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para tomar posse.

21 de Fevereiro de 2002. � O Vereador, António Botelho Pinto.
3000026247

JUNTA DE FREGUESIA DE BUCELAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de seis vagas para cantoneiros de limpeza

Para os devidos efeitos torna-se público que em reunião de 23 de
Janeiro de 2002 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, foi determinado abrir concurso externo para admissão de seis
lugares para cantoneiros de limpeza, existentes no quadro de pessoal
desta Junta de Freguesia, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data
de publicação do presente aviso no Diário da República.

Do total do número de lugares, um é reservado para candidato com
deficiência de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro.

A remuneração será a correspondente ao índice 150 da escala
indiciária para as carreira do regime geral da função pública, actual-
mente no valor de € 465,50.

Em conformidade com o disposto do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se constar:

1 � O concurso é de provimento válido para as vagas postas a
concurso.

2 � Podem concorrer os indivíduos que reunam os seguintes requi-
sitos:

2.1 � Gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

2.2 � Habilitações literárias � escolaridade obrigatória.
3 � Métodos de selecção e factores de ponderação:
3.1 � Métodos de selecção:

Prova prática � 50%;
Entrevista � 50%.

3.2 � Factores de ponderação:

Entrevista:

Aptidões profissionais;
Apetência para novos conhecimentos;
Motivação.

Programa da prova prática � varredura; limpeza de sarjetas ou
remoção de terras; motorroçadora; papeleiras; despensador de sacos
de dejectos; ecotenazes.

3.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constarão de actas de reuniões do júri do concurso, que
serão facultadas aos candidatos que as solicitem.

4 � A candidatura deve ser formulada mediante requerimento, em
folha A4 dirigida ao presidente da Junta de Freguesia, dela devendo
constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu e número fiscal de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem

susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal;

d) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente à
situação em que o requerente se encontra no que respeita a
cada um dos requisitos gerais mencionados.

4.1 � Os candidatos portadores de deficiência, devem igualmente
declarar sob compromisso de honra, o respectivo tipo e grau de inca-
pacidade, quando igual ou superior a 60%.

4.2 � O requerimento deve ser acompanhado da seguinte documen-
tação:

a) Curriculum vitae;
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b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea c) do n.º 4, sem o que as mesmas não
serão consideradas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

4.3 � O requerimento e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente na secretaria da Junta de Freguesia, ou remetidas
pelo correio, com aviso de recepção, expedidos até ao fim do prazo
fixado, para a Junta de Freguesia de Bucelas, Largo do Espírito Santo,
Adro da Igreja, 2670-655 Bucelas.

5 � O local de trabalho é na freguesia de Bucelas.
6 � A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classi-

ficação final do concurso serão afixadas na secretaria da Junta.
Composição do júri:

Presidente � Tomás Manuel Roberto Roque, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

1.º Francisco António Martins Duarte, tesoureiro da Junta
de Freguesia.

2.º João da Conceição Fernandes, encarregado de brigada
serviços de limpeza.

O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efectivo.

7 � Descrição sumária de funções � proceder à remoção de lixos
e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, lavagens
das vias públicas, limpeza de chafariz, remoção de lixeiras e extirpação
de ervas.

5 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Junta, Tomás Manuel
Roberto Roque. 1000048348

JUNTA DE FREGUESIA DE SAMORA CORREIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que esta Junta de Fregue-
sia, na sua reunião de 20 de Dezembro de 2001, deliberou nomear o
segundo graduado no concurso externo para preenchimento de um
lugar de coveiro, a que se refere o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 19, de 23 de Janeiro de 2001, conforme lista
de graduação, Manuel Pedro Raminhos Chalampita.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º, n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto, na redacção da Lei n.º 87-B/98, de 31 de
Dezembro, e Declaração Rectificação n.º 1/99, de 16 de Janeiro.

O nomeado deve tomar posse no prazo de 15 dias, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso.

25 de Fevereiro de 2002. � O Presidente da Junta, Rogério Fi-
gueira Rodrigues Pernes. 1000048367

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar vago de assistente administrativo principal do
grupo de pessoal administrativo do quadro de pessoal
dos Serviços Municipalizados de Leiria.

Para os devidos efeitos torna-se público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração destes serviços, tomada na
reunião de 5 de Fevereiro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis contados a partir da data de publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de uma vaga de assistente administrativo principal do
quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Leiria.

1 � Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
cessa com o seu preenchimento.

3 � O conteúdo funcional dos lugares a prover é o constante no
Despacho n.º 38/88, SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Leiria.
5 � Vencimento � o correspondente à categoria, nos termos do

Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
as condições de trabalho e demais regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da administração lo-
cal.

6 � Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 � Requisitos gerais � os referidos no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 � Requisitos especiais � os referidos na alínea a) do n.º 1 do

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
7 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do conselho de administração, o qual,
bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser en-
tregue pessoalmente nestes Serviços Municipalizados ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado.

No requerimento deverão obrigatoriamente constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e servi-
ço de identificação que o emitiu, número de contribuinte,
residência e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante menção do Diário da

República, onde se encontra publicitado o aviso de abertura
e respectiva categoria a que se candidata;

d) Experiência profissional com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do serviço a que pertence,
natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na actual
categoria e na função pública e, bem assim, como a classifi-
cação de serviço reportada aos anos relevantes para efeitos
de promoção;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal.

8 � Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanha-
dos obrigatoriamente de:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço de origem, da qual constem a categoria de que
o candidato é titular, a natureza do vínculo, o tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e as
classificações de serviço, com indicação das respectivas
expressões quantitativas e menções qualitativas;

c) Declaração devidamente autenticada pelo serviço de origem,
com especificação pormenorizada das tarefas e responsabi-
lidade inerentes ao posto de trabalho que ocupa.

9 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos exigidos, desde que constem dos respectivos processos
individuais.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Os métodos de selecção serão os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 � A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

(CS × 2) + (HL × 2) + (EP × 1,5) + (FP × 1,5) + (EPS × 3)
CF = ����������������������

10

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações CS, HL, EP e FP constituem os factores de ponde-
ração da avaliação curricular.
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As regras a observar na valorização dos diversos elementos são as
seguintes:

a) Para o factor de classificação de serviço (CS):

Três menções finais de Muito bom � 20 pontos;
Duas menções finais de Muito bom � 18 pontos;
Uma menção final de Muito Bom � 16 pontos;
Três menções finais de Bom � 14 pontos.

b) Para o factor da habilitação literária (HL):

Habilitação superior à exigida para o ingresso � 20 pon-
tos;

Habilitação exigida para o ingresso � 18 pontos.

c) Para o factor de experiência profissional (EP), atender-se-á
à seguinte fórmula:

(a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)
EP = ������������

3

em que:

a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função pública.

d) Para o factor de formação profissional (FP):

Sem cursos � 14 valores;
Cursos até uma semana � 16 valores;
Cursos até um mês � 18 valores;
Cursos superiores a um mês � 20 valores.

Entrevista profissional de selecção (EPS) visa analisar os seguintes
factores:

a) Espírito de iniciativa;
b) Sentido de responsabilidade;
c) Motivação para a função;
d) Capacidade de relacionamento humano.

Cada factor é valorizado de 1 a 5 (1 � fraco; 2 � insatisfatório;
3 � razoável; 4 � bom; e 5 � muito bom) num total de 20 valo-
res.

13 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, constam da acta
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos, sempre que solicitada.

14 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e bem assim a
classificação final do concurso serão afixadas no edifício sede destes
serviços em local público, ou publicadas no Diário da República, 3.ª
série, conforme as situações previstas nos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � O júri do presente concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Fernando Brites Carvalho, vogal do conselho de
administração.

Vogais efectivos � Cristina Maria Abreu Henriques Seco, direc-
tora-delegada, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Maria Rafaela de Jesus Lopes da Silva e Sá,
directora de Departamento Administrativo.

Vogais suplentes � Dora Maria Antão Mariano, chefe de Divi-
são Administrativa e Financeira, e Maria de Lourdes Ley
Garcia, chefe de Repartição de Recursos Humanos.

20 de Fevereiro de 2002. � A Directora Delegada, Cristina Maria
de Abreu Henriques Seco. 3000026237

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO SOCIAL

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso

Rectificação

Por ter sido publicado com inexactidão o aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 205, de 4 de Setembro de 2001, a p.
18 921, relativo à carreira entre Fátima (Cova da Iria)-Ourém, pro-
cede-se nesta data à sua rectificação.

Assim, onde se lê «carreira regular de passageiros entre Fátima
(Cova da Iria)-Santarém» deverá ler-se «carreira regular de passagei-
ros entre Fátima (Cova da Iria)-Ourém».

29 de Janeiro de 2002. � Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, o Chefe de Divisão de Tarifas e Mercados, Joa-
quim Ferreira. 3000026349
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

EMPRESA ELECTRO CERÂMICA, S. A.

Sede: Largo do Barão de Quintela, 3, 1.º, 1200 Lisboa

Capital social: 150 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 19 084.

Pessoa colectiva n.º 500096350.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em assembleia geral,
no próximo dia 24 de Abril de 2002, às 15 horas, na sede social, sita
no Largo do Barão de Quintela, 3, 1.º, freguesia da Encarnação, em
Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e demais documentos de prestação de contas referentes ao
exercício de 2001;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2001;

3.º Deliberar sobre o aumento do capital da sociedade de
150 000 000$ para o montante de 150 361 499$;

4.º Deliberar sobre a redenominação do capital social e respec-
tivas acções para euros, passando o capital de 150 361 499$
para € 750 000 e passando cada acção representativa do
capital social a ser de € 10 cada uma, passando assim a existir
75 000 acções em consequência do aumento e redenomina-
ção do capital;

5.º Deliberar sobre a transferência da sede da sociedade para a
Rua de 28 de Janeiro, 350, Vila Nova de Gaia;

6.º Deliberar sobre a alteração dos artigos 2.º, n.º 1, e 5.º,
n.º 1, dos estatutos da sociedade, em conformidade com
o deliberado nos pontos 3.º, 4.º e 5.º da presente assem-
bleia; e

7.º Deliberar sobre a reeleição dos órgãos sociais da sociedade
para o triénio de 2001 a 2003.

13 de Março de 2002. � Pelo Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Simões Correia. 3000028394

NAVALRIA � DOCAS, CONSTRUÇÕES
E REPARAÇÕES NAVAIS, S. A.

Capital social: 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 1087, a fl. 4 do livro C-4.

Contribuinte n.º 500741913.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da NAVALRIA � Docas, Cons-
truções e Reparações Navais, S. A., com sede no Porto Comercial,
terminal sul, em Aveiro, para reunir em sessão anual, nas suas insta-
lações, pelas 17 horas do dia 26 de Abril de 2002, com a seguinte
ordem de trabalhos:

a) Discutir e deliberar, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do
artigo 412.º do Código das Sociedades Comerciais, sobre a
alienação das acções que a NAVALRIA, S. A., detém nos
Estaleiros de São Jacinto, S. A., no valor total de
222 000 000$, a favor de Joaquim de Almeida Marques, José
Augusto Melo Marques, Paulo Melo Marques e Anabela Maria
Gamelas Castilho e a aquisição pela NAVALRIA, S. A., do
crédito que Joaquim de Almeida Marques, José Augusto Melo
Marques, Paulo Melo Marques e Anabela Maria Gamelas
Castilho detêm sobre os Estaleiros de São Jacinto, S. A., no
valor de 200 000 000;

b) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas de
resultados do exercício de 2001;

c) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
e) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2204;
f) Abordar qualquer outro assunto de interesse para a socie-

dade.

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000027594

INFERCHAPA � INDÚSTRIA DE FERRO E CHAPA, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Vale do Grou, Aguada de Cima, Águeda

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Águeda sob o
n.º 1721.

Assembleia geral anual

AVISO CONVOCATÓRIO

Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Srs. Accionistas
da sociedade para a reunião da assembleia geral anual, a realizar no
próximo dia 29 de Abril de 2002, pelas 18 horas, na sede social,
com a seguinte ordem do dia:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício respeitante ao ano 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Discutir e deliberar sobre a proposta de alteração do con-

trato de sociedade, cujo texto fica à disposição dos
accionistas na sede social a partir da data de publicação
da presente convocatória, sem prejuízo de na assembleia
serem propostas pelos accionistas redacções diferentes
para as mesmas cláusulas ou serem deliberadas alterações
de outras cláusulas que forem necessárias em consequên-
cia de alterações relativas a cláusulas mencionadas no
aviso;

5) Eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração e do fiscal único e do fiscal suplente
para o quadriénio de 2002 a 2006;

6) Fixação da remuneração dos membros dos órgãos sociais.

A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas que, até cinco dias antes do designado para o funciona-
mento da assembleia geral em primeira convocatória, tenham
averbadas em seu nome no competente livro de registo de ac-
ções da sociedade, pelo menos, 100 acções, ou tenham estas sido
depositadas na sede social, ou em qualquer instituição bancária
portuguesa.

Os elementos de informação constantes do artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Ac-
cionistas na sede social.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Maria Berta Coelho de
Almeida Abrantes. 3000027863

SIENT � SISTEMAS DE ENGENHARIA
DE TRÂNSITO, S. A.

Sede social: Rua de Passos Manuel, 102, 1.º, esquerdo,
1150-260 Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3693.

Contribuinte n.º 502834137.
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CONVOVATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da SIENT � Sistemas de Enge-
nharia de Trânsito, S. A., para, nos termos da lei e dos estatutos da
sociedade, reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 30 de Abril
de 2002, pelas 11 horas, na Rua de Passos Manuel, 102, 1.º, esquer-
do, em Lisboa, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Aprovação do relatório de gestão e contas do exercício de
2001;

2) Deliberação sobre a proposta do conselho de administração
de aplicação de resultados;

3) Proceder à apreciação da administração e fiscalização da
sociedade.

Nota. � Nos termos dos estatutos, têm direito a participar nesta
assembleia geral os Srs. Accionistas que detenham, pelo menos, um
número de 100 acções.

A cada 100 acções corresponde um voto.

8 de Março de 2002. � O Presidente da Assembleia Geral, Vítor
Miguel Capaz Coelho da Silva. 3000028669

AXIME � ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 73-C, Edifício Goya, 1.º,
escritório 4, Lisboa

Capital social, inteiramente realizado: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2781.

Pessoa colectiva n.º 502682612.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas da AXIME � Organização e Desenvolvimento de Sis-
temas Informáticos, S. A., para a assembleia geral da sociedade, a
reunir no próximo dia 22 de Abril de 2002, pelas 10 horas e 30 mi-
nutos, na sede social da sociedade, sita na Avenida de 5 de Outubro,
73-C, Edifício Goya, 1.º, escritório 4, Lisboa, com a seguinte ordem
do dia:

Ponto 1 � Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de ges-
tão, balanço, demonstração de resultados e demais documen-
tos de prestação de contas relativos ao exercício findo em
31 de Dezembro de 2001, bem como a certificação legal de
contas e o relatório e parecer do fiscal único;

Ponto 2 � Deliberar sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;

Ponto 3 � Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade.

O relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados e de-
mais documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo
em 31 de Dezembro de 2001, bem como a certificação legal de con-
tas e o relatório e parecer do fiscal único, encontram-se à disposição
para consulta dos sócios, na sede social, durante as horas de expedi-
ente, a partir da data da publicação do presente anúncio.

Nos termos da lei e dos estatutos, podem fazer parte e votar nas
assembleais gerais os accionistas que, pelo menos nos cinco dias an-
tes da data prevista para a assembleia geral, sejam detentores de uma
ou mais acções da sociedade, devidamente registadas no livro de re-
gisto de acções da sociedade.

12 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Oriol Sala Arlandis. 3000028712

NORBETÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Rua Nova de São Gens, 901 a 961, Custóias,
Matosinhos

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 18 679.

Pessoa colectiva n.º 500203008.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral da
NORBETÃO � Materiais de Construção, S. A., para reunir no pró-
ximo dia 24 de Abril de 2002, pelas 15 horas, na sua sede, tendo
como ponto único da ordem de trabalhos deliberar sobre o projecto
de fusão por incorporação desta sociedade e das sociedades BETA-
ZUL � Sociedade Industrial de Betões Preparados, S. A., e BETA-
SA � Betões das Taipas, S. A., na sociedade Cimpor Betão � Indús-
tria de Betão Pronto, S. A.

Nos termos do n.º 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, informa-se que o registo do projecto de fusão foi efectu-
ado nas conservatórias do registo comercial competentes, podendo o
referido projecto, bem como a documentação a ele anexa, ser con-
sultado na sede de cada sociedade pelos respectivos accionistas e cre-
dores sociais.

12 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Cimpor Betão, SGPS, S. A., representada por: (Assinaturas ilegíveis.)

3000028925

GAEN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
desta sociedade GAEN � Investimentos Imobiliários, S. A., socieda-
de anónima com sede na Rua do Padre Américo, 10-A, escritório 3,
1600 Lisboa, com o capital social de € 2 195 600 (já deliberada a
sua redução para € 1 381 600), pessoa colectiva n.º 500908753,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6, para se reunirem em assembleia geral ordinária no próximo dia
24 de Abril de 2002, pelas 9 horas, na referida sede social, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas e os demais
documentos de prestação de contas relativos ao exercício
de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Apreciação geral da administração e fiscalização da socie-

dade;
4) Situação dos locais em arrendamento e dos accionistas em

mora;
5) Participação no capital de Hotéis Trebol, S. A.;
6) Eleição de novos membros dos corpos sociais;
7) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Nos termos dos estatutos, só poderão comparecer na assembleia os
sócios que tenham averbadas em seu nome nos registos da sociedade
ou depositadas na sociedade ou em estabelecimento bancário, neste
caso mediante declaração comprovativa do próprio banco, pelo me-
nos 20 acções.

13 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Firmino Vieira de Meireles Corte-Real. 3000028926

CIMPOR BETÃO � INDÚSTRIA
DE BETÃO PRONTO, S. A.

Sede: Avenida de Severiano Falcão, 8, Edifício Cimpor, 2685 Prior
Velho (por assembleia geral de 25 de Outubro de 2001, foi
deliberada a alteração da sede social desta sociedade para a
Avenida do Almirante Gago Coutinho, Portela de Sintra, fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Sintra, tendo já sido requerido
o registo da alteração na Conservatória do Registo Comercial
de Loures através da apresentação n.º 24, de 24 de Janeiro
de 2002).

Capital social: € 4 950 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 10 729.

Pessoa colectiva n.º 503095850.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral da
sociedade Cimpor Betão � Indústria de Betão Pronto, S. A., para reu-
nir no próximo dia 23 de Abril de 2002, pelas 10 horas, na sua sede,
tendo como ponto únido de trabalhos deliberar sobre o projecto de
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fusão por incorporação nesta sociedade das sociedades BETA-
ZUL � Sociedade Industrial de Betões Preparados, S. A., NOR-
BETÃO � Materiais de Construção, S. A., e BETASA �Betões
das Taipas, S. A.

Nos termos do n.º 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, informa-se que o registo do projecto de fusão foi efectu-
ado nas conservatórias do registo comercial competentes, podendo o
referido projecto, bem como a documentação a ele anexa, ser con-
sultado na sede de cada sociedade pelos respectivos accionistas e cre-
dores sociais.

12 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Cimpor Betão, SGPS, S. A., representada por: (Assinaturas ilegíveis.)

3000028931

BETASA � BETÕES DAS TAIPAS, S. A.

Sede: lugar do Salgueiral, freguesia de São Cláudio
do Barco, concelho de Guimarães

Capital social: € 437 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob
o n.º 3545.

Pessoa colectiva n.º 502456345.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral da
BETASA � Betões das Taipas, S. A., para reunir no próximo dia 24
de Abril de 2002, pelas 10 horas, na sua sede, tendo como ponto
único da ordem de trabalhos deliberar sobre o projecto de fusão por
incorporação desta sociedade e das sociedades BETAZUL � Socie-
dade Industrial de Betões Preparados, S. A., e NORBETÃO � Mate-
riais de Construção, S. A., na sociedade Cimpor Betão � Indústria de
Betão Pronto, S. A.

Nos termos do n.º 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, informa-se que o registo do projecto de fusão foi efectu-
ado nas conservatórias do registo comercial competentes, podendo o
referido projecto, bem como a documentação a ele anexa, ser con-
sultado na sede de cada sociedade pelos respectivos accionistas e cre-
dores sociais.

12 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Cimpor Betão, SGPS, S. A., representada por: (Assinaturas ilegíveis.)

3000028930

BETAZUL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BETÕES
PREPARADOS, S. A.

Sede: Avenida do Almirante Gago Coutinho, Portela
de Sintra, freguesia de Santa Maria, concelho de Sintra

Capital social: € 5 218 075

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 8828.

Pessoa colectiva n.º 501838155.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral da
BETAZUL � Sociedade Industrial de Betões Preparados, S. A., para
reunir no próximo dia 23 de Abril de 2002, pelas 15 horas, na sua
sede, tendo como ponto único da ordem de trabalhos deliberar sobre
o projecto de fusão, por incorporação desta sociedade e das socieda-
des NORBETÃO � Materiais de Construção, S. A., e BETASA �
Betões das Taipas, S. A., na sociedade Cimpor Betão � Indústria de
Betão Pronto, S. A.

Nos termos do n.º 4 do artigo 100.º do Código das Sociedades
Comerciais, informa-se que o registo do projecto de fusão foi efectu-
ado nas conservatórias do registo comercial competentes, podendo o
referido projecto, bem como a documentação a ele anexa, ser con-
sultado na sede de cada sociedade pelos respectivos accionistas e cre-
dores sociais.

12 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Cimpor Betão, SGPS, S. A., representada por: (Assinaturas ilegíveis.)

3000028929

INTER-RISCO � SOCIEDADE DE CAPITAL
DE RISCO, S. A.

Sede: Rua do Tenente Valadim, 284, Porto

Capital social integralmente subscrito e realizado: € 18 895 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 45 450.

Pessoa colectiva n.º 502023813.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas para reunirem em assembleia geral, a realizar na sede da Soci-
edade, pelas 12 horas do dia 23 de Abril de 2002, com a seguinte
ordem do dia:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2001;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados apu-
rados no exercício de 2001;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da Sociedade no exercício de 2001.

Os requisitos relativos à participação e ao exercício do direito de
voto na assembleia geral constam dos artigos 10.º e 11.º dos estatu-
tos da Sociedade, cujo teor é o que se segue:

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas
não poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se re-
presentar por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei
imperativa atribuir esse direito; as sociedades serão representa-
das por quem para o efeito designarem.

4 � Os accionistas que não possuam o número de acções
necessário a terem direito de voto poderão agrupar-se por for-
ma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre
eles para os representar na assembleia geral.

5 � Todas as representações previstas nos números anterio-
res serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta, com a assinatura reconhecida notarialmente ou au-
tenticada pela Sociedade, entregue na sede social até cinco dias
úteis antes da data designada para a assembleia.

ARTIGO 11.º

1 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo me-
nos, 10 acções inscritas em seu nome em conta de valores
mobiliários, até 15 dias antes da assembleia, comprovando
perante a Sociedade a inscrição até 5 dias, antes da data da
reunião.

2 � A cada 10 acções corresponde um voto.

As propostas de deliberação a apresentar à assembleia geral de
accionistas pelo conselho de administração, o relatório de gestão,
as contas e demais documentos de prestação de contas relativos ao
exercício de 2001 e os demais documentos e informações mencio-
nados no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais
encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na
sede da Sociedade.

7 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, João Vieira de Castro. 3000028934

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Avenida de Fontes Pereira de Melo, 40, Lisboa

Capital social: € 1 254 285 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3602/940706.

Pessoa colectiva n.º 503215058.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas
da Portugal Telecom, SGPS, S. A., para reunirem em assembleia
geral, na sede da sociedade, nas instalações do Fórum Telecom,
sitas na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 40, em Lisboa, no dia
23 de Abril de 2002, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre a eleição e a ratificação da cooptação de
administradores para completar o mandato de 2000-2002;

2) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas rela-
tivos ao exercício de 2001;

3) Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas con-
solidados relativos ao exercício de 2001;

4) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
5) Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fisca-

lização da sociedade;
6) Deliberar sobre a fixação do valor para a emissão de obriga-

ções e outros valores mobiliários pelo conselho de adminis-
tração, nos termos do n.º 3 do artigo 8.º e da alínea e) do
n.º 1 do artigo 15.º dos estatutos;

7) Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
8) Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações e ou-

tros valores mobiliários próprios;
9) Deliberar sobre a alteração do n.º 2 do artigo 19.º, dos n.os 1

e 2 do artigo 20.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º dos
estatutos.

Serão postas à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, no
prazo legal, as propostas a submeter pelo conselho de administração
à assembleia geral, os relatórios que legalmente as devem acompa-
nhar e demais elementos de informação preparatória, bem como o
texto das alterações estatutárias propostas.

Na eventualidade de a assembleia não poder deliberar sobre o n.º 9)
da ordem de trabalhos, por falta de representação do capital social
exigido pela lei, convoco desde já os Srs. Accionistas para reunir em
assembleia geral, no mesmo local, pelas 15 horas do dia 8 de Maio de
2002, para deliberação e discussão do referido n.º 9) da ordem de
trabalhos.

Transcreve-se de seguida o artigo 13.º dos estatutos da Portugal
Telecom, SGPS, S. A., relativo à participação e exercício do direito
de voto nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Só podem estar presentes na assembleia geral os accio-
nistas com direito de voto.

2 � Os accionistas que pretendam participar na assembleia
geral devem comprovar, até 15 dias antes da respectiva reunião,
a inscrição em conta de valores mobiliários escriturais das suas
acções, bem como apresentar, no mesmo prazo, a declaração a
que se refere o n.º 12.

3 � Quando as acções sejam tituladas, nos casos legalmente
admitidos, os seus titulares que pretendam participar na assem-
bleia geral devem ter averbadas em seu nome no livro de registo
de acções da sociedade, até 15 dias antes da data marcada para a
reunião, todas as suas acções ou comprovar, até à mesma data,
o respectivo depósito em intermediário financeiro que legalmente
substitua aquele registo, bem como apresentar, no mesmo pra-
zo, a declaração a que se refere o n.º 12.

4 � Para os efeitos do disposto nos n.os 2 e 3, as acções de-
verão permanecer inscritas ou registadas em nome do accionis-
ta, pelo menos, até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

5 � A cada € 500 de capital corresponde um voto.
6 � Os accionistas possuidores de montante de capital que não

atinja o fixado no número anterior poderão agrupar-se de forma
a, em conjunto e fazendo-se representar por um dos agrupados,
reunirem entre si o montante necessário ao exercício do direito
de voto.

7 � Não serão contados votos emitidos por um accionista
titular de acções ordinárias, por si ou através de representante,
em nome próprio ou como representante de outro accionista,
que excedam 10 % da totalidade dos votos correspondentes ao
capital social.

8 � Para efeitos do presente artigo, consideram-se como
pertencendo ao accionista as acções detidas por pessoas que se
encontrem nas situações previstas no artigo 20.º do Código dos
Valores Mobiliários, sendo a limitação de cada pessoa abrangida
proporcional ao número de votos que emitir.

9 � A limitação constante do n.º 7 é aplicável a todas
as deliberações, mesmo àquelas que exijam maioria qualifi-
cada.

10 � No caso de contitularidade de acções, só o representan-
te comum, ou um representante deste, poderá participar nas
reuniões da assembleia geral.

11 � Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções
são aplicáveis as limitações decorrentes dos números ante-
riores.

12 � Para os efeitos do disposto no n.º 8, devem os accio-
nistas apresentar declaração que ateste que não se encontram na
situação aí prevista.

13 � No âmbito de programas de american depositary receipts
(ADR) ou de global depositary receitps (GDR) que tenham por
objecto acções da sociedade, serão havidos como accionistas, de
harmonia com o número seguinte, os titulares dos ADR ou dos
GDR e como mero representante destes a entidade em nome de
quem as acções se encontrem inscritas.

14 � Por força do número anterior:
a) É aplicável à entidade em nome de quem se encontrem

inscritas as acções que sirvam de base à emissão de programas de
ADR ou GDR o disposto no artigo 385.º do Código das Socieda-
des Comerciais para o representante;

b) A limitação de contagem de votos, legal ou estatutariamente
estabelecida, referir-se-á aos votos exercidos por conta de cada
titular de ADR ou GDR, sendo considerado quanto a estes o
disposto no n.º 8, bem como ficam os mesmos sujeitos ao dis-
posto no artigo 12.º

15 � Não é aplicável a entidades em nome das quais se
encontrem inscritas acções da sociedade que sirvam de base
a programas de ADR ou GDR a limitação de contagem dos
votos emitidos por uma entidade em representação de ou-
trem.

16 � Para os efeitos da participação e exercício do direito de
voto dos titulares de ADR ou GDR na assembleia geral, devem
os mesmos dar cumprimento ao que se dispõe no presente ar-
tigo.

Os accionistas com direito a voto nos termos acima referidos po-
derão, de harmonia com o artigo 22.º do Código dos Valores Mobili-
ários, exercê-lo por correspondência, através de declaração por si
assinada, onde manifestem, de forma inequívoca, o sentido do seu
voto em relação a cada um dos pontos da ordem de trabalhos da as-
sembleia. Para o efeito, existem boletins de voto à disposição dos
accionistas na sede da sociedade, podendo também ser-lhes facultados
por correio electrónico, ou ainda ser por eles obtidos através do sítio
da sociedade na Internet (www.telecom.pt).

As declarações de voto devem ser acompanhadas de fotocópia le-
gível do bilhete de identidade do accionista; no caso de accionista que
seja pessoa colectiva, a declaração de voto deverá ser assinada por
quem a represente, com a assinatura reconhecida notarialmente nes-
sa qualidade.

As declarações de voto, com os elementos referidos no parágrafo
anterior, deverão ser inseridas em envelope fechado, endereçado ao
presidente da mesa da assembleia geral da Portugal Telecom, SGPS,
S. A., apresentadas em mão na sede da sociedade, sita na Avenida de
Fontes Pereira de Melo, 40, Lisboa, ou aí recebidas, através de cor-
reio registado, até ao dia 18 de Abril de 2002.

Os accionistas poderão ainda, mediante carta registada, com os
elementos mencionados, dirigida ao secretário da sociedade e recebi-
da na sede da sociedade até ao dia 9 de Abril de 2002, solicitar o teor
das propostas colocadas à disposição dos accionistas.

Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral,
nos termos do disposto no artigo 380.º do Código das Sociedades
Comerciais, bastando, como instrumento de representação, uma
carta com assinatura dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

As cartas de representação dos accionistas a que se refere o pará-
grafo anterior, bem como as cartas dos accionistas que sejam pessoas
colectivas comunicando o nome de quem as representará e os instru-
mentos de agrupamento de accionistas, deverão ser dirigidas ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral, solicitando-se que sejam remeti-
das com essa indicação para a Avenida de Fontes Pereira de Melo,
40, 11.º, Lisboa, à atenção do secretário da sociedade, até às 17 ho-
ras do antepenúltimo dia útil anterior ao fixado para a reunião da
assembleia geral.

12 de Março de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Armando Manuel Marques Guedes. 3000028935
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AVISOS

CIMPOR BETÃO � INDÚSTRIA
DE BETÃO PRONTO, S. A.

Sede: Avenida de Severiano Falcão, 8, Edifício CIMPOR, 2685 Prior
Velho (por assembleia geral de 25 de Outubro de 2001, foi
deliberada a alteração da sede social desta sociedade para a
Avenida do Almirante Gago Coutinho, Portela de Sintra, fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Sintra, tendo já sido requerido
o registo da alteração na Conservatória do Registo Comercial
de Loures através da apresentação n.º 24, de 24 de Janeiro
de 2002).

Capital social: € 4 950 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 10 729.

Pessoa colectiva n.º 503095850.

BETAZUL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE BETÕES
PREPARADOS, S. A.

Sede: Avenida do Almirante Gago Coutinho, Portela
de Sintra, freguesia de Santa Maria, concelho de Sintra

Capital social: € 5 218 075

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 8828.

Pessoa colectiva n.º 501838155.

NORBETÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Rua Nova de São Gens, 901 a 961, Custóias, Matosinhos

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 18 679.

Pessoa colectiva n.º 500203008.

BETASA � BETÕES DAS TAIPAS, S. A.

Sede: lugar do Salgueiral, freguesia de São Cláudio
do Barco, concelho de Guimarães

Capital social: € 437 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob
o n.º 3545.

Pessoa colectiva n.º 502456345.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 100.º do Código das
Sociedades Comerciais, informa-se que foi efectuado o registo do
projecto de fusão das sociedades acima identificadas nas respectivas
conservatórias do registo comercial e que o dito projecto e a docu-
mentação a ele anexa podem ser consultados na sede de cada uma das
sociedades intervenientes, pelos respectivos sócios e credores sociais,
em todos os dias úteis, entre as 9 e as 18 horas.

Mais se informa que as assembleias gerais das sociedades reunirão
para aprovar o projecto de fusão nas seguintes datas e locais:

Cimpor Betão � Indústria de Betão Pronto, S. A. �reunirá
no dia 23 de Abril de 2002, pelas 10 horas, na sede da so-
ciedade;

BETAZUL � Sociedade Industrial de Betões Preparados,
S. A. � reunirá no dia 23 de Abril de 2001, pelas 15 horas,
na sede da sociedade;

NORBETÃO � Materiais de Construção, S. A. � reunirá no
dia 24 de Abril de 2002, pelas 10 horas, na sede da socie-
dade;

BETASA � Betões das Taipas, S. A. � reunirá no dia 24 de
Abril de 2002, pelas 15 horas, na sede da sociedade.

12 de Março de 2002. � A Administração das Sociedades: Cimpor
Betão � Indústria de Betão Pronto, S. A.: (Assinaturas ilegíveis). �
BETAZUL � Sociedade Industrial de Betões Preparados, S. A.: (As-
sinaturas ilegíveis.) � NORBETÃO � Materiais de Construção,
S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) � BETASA � Betões das Taipas,
S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000028932

OLIVEIRA LIMA, NEVES DA SILVA E FERNANDA
COLAÇO, SROC, L.DA

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, avisam-se os sócios e credores da sociedade Olivei-
ra Lima, Neves da Silva e Fernanda Colaço, SROC, L.da, com sede na
Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, em Lisboa, com o capital social de
€ 50 100, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 11 378, pessoa colectiva n.º 502644370, de que, por
deliberação da assembleia geral de 11 de Março de 2002, foi aprova-
do, sem alterações, o projecto de fusão desta sociedade com a socie-
dade Alexandre Coelho & Luís Rosa, SROC, L.da, tendo a gerência da
sociedade efectuado o averbamento dessa deliberação ao respectivo
registo comercial do projecto junto da conservatória do registo co-
mercial competente.

Nos termos e para os efeitos dos n.os 2 e 3 do artigo 107.º do
Código das Sociedades Comerciais, avisam-se ainda os credores da
sociedade do seu direito de deduzir oposição judicial à fusão, com
fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus
direitos, no prazo de 30 dias a contar da última das publicações deste
anúncio.

11 de Março de 2002. � A Gerência: Manuel de Oliveira Lima �
Rui Neves da Silva. 3000028727

ALEXANDRE COELHO & LUÍS ROSA, SROC, L.DA

Aviso

Nos termos e para os efeitos do artigo 107.º do Código das Socie-
dades Comerciais, avisam-se os sócios e credores da sociedade Ale-
xandre Coelho & Luís Rosa, SROC, L.da, com sede na Avenida de 5
de Outubro, 17, 6.º, em Lisboa, com o capital social de € 15 000,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9946, pessoa colectiva n.º 501308954, de que, por deliberação da
assembleia geral de 11 de Março de 2002, foi aprovado, sem altera-
ções, o projecto de fusão desta sociedade com a sociedade Oliveira
Lima, Neves da Silva e Fernanda Colaço, SROC, L.da, tendo a gerên-
cia da sociedade efectuado o averbamento dessa deliberação ao res-
pectivo registo comercial do projecto junto da conservatória do re-
gisto comercial competente.

Nos termos e para os efeitos dos n.os 2 e 3 do artigo 107.º do
Código das Sociedades Comerciais, avisam-se ainda os credores da
sociedade do seu direito de deduzir oposição judicial à fusão, com
fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus
direitos, no prazo de 30 dias a contar da última das publicações deste
anúncio.

11 de Março de 2002. � Pela Gerência, Alexandre da Paixão
Coelho. 3000028728
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
OVAR

GRAÇA GAMA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2291/
011003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011003.

Certifico que Graça Maria Gama da Silva, viúva, constituiu a so-
ciedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Graça Gama � Sociedade Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Avenida do Dr. Fernando Raimundo
Rodrigues, casa 18, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, podendo também criar e ex-
tinguir, em território nacional ou no estrangeiro, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

2.º

O objecto social é a confecção de vestuário em série.

3.º

O capital social é composto por uma única quota de 5000 euros,
integralmente realizado em dinheiro e pertencente à sócia, Graça
Maria Gama da Silva.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, compete à única
sócia, Graça Gama da Silva, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares de
capital até ao montante igual ao dobro do capital social.

6.º

Mediante prévia deliberação da sócia, fica permitida a participa-
ção da sociedade em quaisquer outras sociedades com objecto igual
ou diferente do seu.

7.º

A gerente fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social para fazer face às despesas correntes da sociedade.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 3000027064

CLAUDE RUSSO � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1844/
990325; data da apresentação: 011112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercí-
cio de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 3000027066

ALUMÍNIOS LEITE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1650/970616;
identificação de pessoa colectiva n.º 503910457; data da apresenta-
ção: 011130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercí-
cio de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 3000027067

CAFÉ CERVEJARIA A MARISQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 877/880504;
identificação de pessoa colectiva n.º 501974458; data da apresenta-
ção: 011107.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercí-
cio de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 3000027069

VASCONCELOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 562/790412;
identificação de pessoa colectiva n.º 500864896; data da apresenta-
ção: 010807.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercí-
cio de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cris-
tina da Silva Bastos. 3000027072

BRAGA
BRAGA

FITOSALUS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS NATURAIS E HOMEOPÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7578/
010710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010710.

Certifico que Rui Miguel Monteiro da Silva, solteiro, e Ondina
Fernanda da Cunha Alves, casada com José Augusto Vilas Boas Oli-
veira na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FITOSALUS � Importação,
Exportação e Comércio de Produtos Naturais e Homeopáticos, L.da,
e tem a sua sede Avenida da Liberdade, 516, 1.º, freguesia de Braga
(São José de São Lázaro), cidade e concelho de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar agências,
filiais ou outra forma de representação, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a importação, exportação e
comércio de produtos naturais e homeopáticos, beleza e ortopédi-
cos, consultoria e gabinete de estética, fitoterapia.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilida-
de limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas de 3000 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Rui Miguel Monteiro da Silva e Ondina Fer-
nanda da Cunha Alves.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer para desenvolvimento dos seus negócios, nas condições
que forem aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, competem aos
gerentes, sendo desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Rui
Miguel Monteiro da Silva e Ondina Fernanda da Cunha Alves.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos em que intervenha é sempre necessária a assinatura de ambos
os gerentes.

3 � São incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de e
para a sociedade de veículos automóveis, bem como celebrar con-
tratos de locação financeira mobiliária e imobiliária e dar ou tomar
de arrendamento bens imóveis, bem como rescindir e alterar os res-
pectivos contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. Na cessão a estranhos,
é reservado à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não ceden-
tes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios sempre
que ocorra alguma das seguintes circunstâncias:

a) Quando a quota seja cedida a estranhos sem o consentimento
da sociedade;

b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrestada ou envolvida
em qualquer processo judicial, providência cautelar ou não, e adjudi-
cação de qualquer quota sem que o titular tenha deduzido oposição
procedente;

c) Falecimento de qualquer sócio, devendo a amortização ser de-
liberada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento;

d) Quando qualquer sócio envolver os bens sociais em negócios
estranhos ao objecto social ou aos seus interesses;

e) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as
obrigações que para ele resultem deste pacto.

Está conforme o original.

Depositado na pasta respectiva.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 15970876

CIBERATLÂNTIDA � INTERNET E CONTEÚDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7570/
010706; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010706.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Maria
Rosa Ferreira dos Santos Gouveia de Oliveira, casada com José Al-
berto Almeida Gouveia de Oliveira na comunhão de adquiridos, Ana
Catarina Santos de Oliveira e Joana Rita Santos de Oliveira, soltei-
ras, menores, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIBERATLÂNTIDA � Inter-
net e Conteúdos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Conselheiro
Lobato, 500, 2.º, sala 2, freguesia de Braga (São José de São Lá-
zaro), concelho de Braga.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro de Portugal ou no es-
trangeiro, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social dentro de Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços via rede
Internet, construção e alojamento de páginas na Internet e forneci-
mento de conteúdos informativos pela Internet.

ARTIGO 3.º

O seu capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de 1350 euros, pertencente à sócia Maria Rosa Ferreira dos
Santos Gouveia de Oliveira, e duas iguais, do valor nominal de
1825 euros, pertencentes uma a cada uma das restantes sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, é exercida pela sócia
Maria Rosa Ferreira dos Santos Gouveia de Oliveira, que desde já é
nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em qualquer acto ou contrato é su-
ficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios, em pri-
meiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do direito de preferên-
cia.

ARTIGO 8.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei
especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 9.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por penhora, arresto, apreensão ou inclusão em massa falida
ou qualquer outro acto que implique a arrematação ou a adjudicação
de qualquer quota;

b) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não foi adjudicada ao seu titular;

c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
e) No caso de morte de qualquer sócio;
f) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitarão de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
i) Quando a quota tiver sido legada ou cedida gratuitamente a ter-

ceiros sem o prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 10.º

A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos no
artigo anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual ao
valor da quota segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 11.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral quer o aumento
do capital social quer a entrada de novos sócios.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 15971163

VISÃO � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Inácio José Peixoto, 67, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5513/
970704; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/010905.
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Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 20 048 200$, sendo o aumento, de 19 048 200$,
em dinheiro, subscrito pelos sócios, sendo 12 482 294$ por Joaquim
José Leite da Silva Costa e 6 565 906$ pela sócia Gabriela Andrea
Leite da Silva Costa Campos, redenominou o capital e alterou o
contrato, alterando o n.º 1 do artigo 1.º e os artigos 3.º, 4.º e 5.º,
tendo ficado com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Visão � Agência de Viagens e
Turismo, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo André, 32, fregue-
sia de Braga (São Vítor), desta cidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 67 000 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim José Leite da Silva Costa, e outra de
33 000 euros, pertencente à sócia Gabriela Andrea Leite da Silva
Costa Campos.

2 � Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares ao capital até ao mon-
tante global igual ao dobro do capital social existente à data da de-
liberação.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � Fica no entanto desde já o sócio Joaquim José Leite da Silva
Costa autorizado a dividir e ceder livremente a sua quota a estra-
nhos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio Joaquim José Leite da Silva Costa, que desde já é nomeado
gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura do gerente Joaquim José Leite da Silva Costa.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis, tomar ou dar de arren-
damento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imóveis e esta-
belecimentos comerciais ou industriais.

4 � A gerência pode nomear procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, sendo os man-
datos dos procuradores livremente revogáveis.

Certifico ainda que as importâncias do aumento deram já entrada
na caixa social, não sendo exigida pela lei ou pelo contrato a reali-
zação de outras entradas.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 16552482

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

JOAQUIM LOPES & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2141/20011121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/20011121.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que entre Joaquim Henriques Barata Lopes e
Maria Rosalina Silvares Duarte Preto Barata, casados entre si na
comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Lopes & Barata, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Galinheira, 5, freguesia
de Lardosa, concelho de Castelo Branco.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículo automóvel ligeiro de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Joaquim Henriques Barata Lopes e Maria
Rosalina Silvares Duarte Preto Barata.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse período logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 3000023895

LISBOA
CASCAIS

J. MARÇAL DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 009-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 505416107; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 20/010515.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Documento complementar, organizado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, contendo o pacto da sociedade
comercial por quotas com a firma J. Marçal de Matos & Filhos, L.da

CAPÍTULO I

Denominação, sede e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de J. Marçal de Matos &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Ferreira de Castro, 55,
freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.
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2 � A gerência pode mudar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir e encerrar
delegações, sucursais, estabelecimentos, escritórios ou outras formas
de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o seguinte: comércio por grosso de vestuário e
acessórios.

CAPÍTULO II

Capital e quotas

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e representado por quatro quotas, sendo:

a) Uma do valor nominal de 5100 euros, pertencente ao primei-
ro outorgante, João Marçal de Matos;

b) Uma do valor nominal de 2900 euros, pertencente à segunda
outorgante, Edviges Lopes Heitor de Matos;

c) Uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao quarto
outorgante, Nuno Miguel Heitor de Matos;

d) Uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao terceiro
outorgante, João António Heitor de Matos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade ilimitada ou em sociedades com objecto social dife-
rente, sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão de quotas requer o prévio consentimento da
sociedade, por meio de deliberação da assembleia geral, que decidirá
no prazo de 60 dias após recepção de carta registada do sócio reque-
rendo tal consentimento.

2 � Os sócios gozam do direito de preferência no caso de aliena-
ção de quotas, que deverá ser exercido, nos termos da lei, após ob-
tenção do prévio consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações, de acordo com as disposi-
ções legais aplicáveis, em qualquer das modalidades permitidas por
lei, cabendo à assembleia geral deliberar a sua emissão.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir quotas e obrigações próprias dentro dos
limites legais e nos termos e condições previstos na lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade amortizará obrigatoriamente as quotas nos casos de
morte, interdição, falência do titular e de arresto, arrolamento ou
penhora das mesmas, reembolsando-se a quota pelo seu valor nomi-
nal em três prestações semestrais e iguais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral, quando devidamente convocada e constituída,
representa todos os sócios e as suas deliberações são obrigatórias,
para todos os efeitos, nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

1 � A convocação da assembleia geral é feita nos termos do Có-
digo das Sociedades Comerciais, sendo legalmente constituída, em
primeira convocação, desde que se encontrem presentes ou devida-
mente representados sócios possuidores de pelo menos 50 % do ca-
pital social.

2 � A assembleia geral deverá ser convocada mediante simples
carta registada, com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � As decisões da assembleia geral são tomadas por maioria sim-
ples, não se contando as abstenções, salvo disposição legal em con-
trário.

ARTIGO 10.º

 1 � Os sócios pessoas singulares podem fazer-se representar em
assembleia geral por outros sócios, por documento simples, ou por
terceiros, através de procuração; os sócios que sejam pessoas colec-
tivas são representados por pessoa nomeada para o efeito pela res-
pectiva administração, direcção ou gerência.

2 � As representações previstas no § 1.º do presente artigo de-
verão ser comunicadas ao presidente da assembleia geral por sim-
ples carta, exibindo os representantes os respectivos documentos de
designação.

ARTIGO 11.º

O presidente da assembleia geral será sempre o sócio que repre-
sente a maior fracção de capital ou um sócio designado por este,
por qualquer forma.

Gerência

ARTIGO 12.º

1 � A gerência é exercida por um sócio, eleito por deliberação
dos sócios em assembleia geral.

2 � O gerente será remunerado ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � O gerente eleito não pode ser destituído por maioria inferior
àquela que o elegeu e permanecerá em funções, independentemente
do prazo por que tiver eventualmente sido eleito, até à eleição do
seu sucessor.

ARTIGO 13.º

1 � Compete à gerência o exercício de todos os poderes admi-
nistrativos da sociedade, activa e passivamente, em juízo ou fora
dele.

2 � Para aquisição, subscrição ou alienação de participações so-
ciais noutras sociedades a gerência não carece do consentimento pré-
vio da assembleia geral.

3 � A gerência pode igualmente nomear mandatários e procura-
dores da sociedade para a prática de certos actos ou categorias de
actos.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do gerente;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador, no âmbito

dos poderes concedidos no respectivo mandato ou procuração, nos
termos do § 3.º do artigo 13.º

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral pode deliberar a obrigação de os sócios
efectuarem prestações suplementares até ao limite global do triplo
do capital social.

2 � A obrigação de cada sócio é sempre proporcional à sua quota
de capital.

3 � A falta de cumprimento da obrigação de prestações acessó-
rias faz incorrer o sócio, enquanto se verificar, na suspensão de todos
os seus direitos sociais.

ARTIGO 16.º

1 � Os resultados líquidos da sociedade serão aplicados, em
primeiro lugar, na constituição ou reintegração da reserva legal;
o remanescente terá a aplicação que a assembleia geral determi-
nar.

2 � A assembleia geral pode deliberar a não distribuição de lu-
cros, bem como criar as reservas que considerar convenientes para
além das legais.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos termos e casos previstos
na lei.

2 � Na falta de acordo, a dissolução far-se-á judicialmente; na
falta de outra deliberação, será liquidatário o gerente em funções à
data da dissolução.
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Certifico ainda que foi designado gerente o sócio João Marçal de
Matos.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 3000021111

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GARAGEM MANAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 378/690724; identificação de pessoa colectiva n.º 500124671;
inscrição n.º 8/010726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008383

IMPERCHILE � ARMAZÉNS DE TECIDOS E MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 380/690724; identificação de pessoa colectiva n.º 500457808;
inscrição n.º 9/010723.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008379

HENRIQUE & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 534/690922; identificação de pessoa colectiva n.º 500133409;
inscrição n.º 7/010724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008376

FRANCISCO BARCIA MISSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 463/700803; identificação de pessoa colectiva n.º 500846383;
inscrição n.º 5/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008372

NARILU � ARMAZÉNS DE REVENDA DE TECIDOS
E MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 238/710526; identificação de pessoa colectiva n.º 500200467;
inscrição n.º 9/010723.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008370

FRANCISCO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 911/711222; identificação de pessoa colectiva n.º 500120170;
inscrição n.º 4/010719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008368

GONZALEZ & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 912/711223; identificação de pessoa colectiva n.º 500359059;
inscrição n.º 8/010720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008365

HELIÁVIA � TRANSPORTE AÉREO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 099/720222; identificação de pessoa colectiva n.º 500133182;
inscrição n.º 19/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008362

LOFERSIL � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 156/720308; identificação de pessoa colectiva n.º 500167435;
inscrição n.º 8/010730.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008359

FAUSTO TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 765/720908; identificação de pessoa colectiva n.º 500349649;
inscrição n.º 7/010716.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008357

LINGOTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 209/730212; identificação de pessoa colectiva n.º 500166056;
inscrição n.º 7/010720.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008354

NOIVO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 901/730817; identificação de pessoa colectiva n.º 500202850;
inscrição n.º 10/010720.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008351

NASCIMENTO, TAVARES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 072/731018; identificação de pessoa colectiva n.º 500388660;
inscrição n.º 6/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008349

GRACIFER � DERIVADOS DE CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 183/740725; identificação de pessoa colectiva n.º 500084360;
inscrição n.º 7/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008346

JOÃO DA COSTA VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 887/760225; identificação de pessoa colectiva n.º 500443181;
inscrição n.º 5/010723.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008343

JOSÉ & LAURINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 447/771203; identificação de pessoa colectiva n.º 500701679;
inscrição n.º 4/010724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008340

GRUPATLÂNTICO � CONSÓRCIO DE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 971/780403; identificação de pessoa colectiva n.º 500732183;
inscrição n.º 5/010719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008338

FERUBRUM � EMPRESA INDUSTRIAL
DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 303/661129; identificação de pessoa colectiva n.º 500114935;
inscrição n.º 7/010705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008335

FGR, CONSULTADORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 808/001221; identificação de pessoa colectiva n.º 503249521;
inscrição n.º 7/010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008332

FELIX & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 927/601125; identificação de pessoa colectiva n.º 500545170;
inscrição n.º 7/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008373

J. S. COSTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 239/600822; identificação de pessoa colectiva n.º 500815020;
inscrição n.º 6/010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008369

IMAGITEC MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8555/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504222562;
inscrição n.º 6/010731.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008366

NOW � EVENTOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8032/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504149350;
inscrição n.º 6/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008364

ICTSP � PORTUGAL � CONSULTADORIA
DE AVIAÇÃO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6772/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 502800070;
inscrição n.º 12/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e
2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008361

FARMÁCIA BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6250/960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503620670;
inscrição n.º 6/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008358

JAMSAN � CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5681/950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503461369;
inscrição n.º 3/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008355

GALULA � SOCIEDADE DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3999/930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503010243;
inscrição n.º 10/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008352

NAVERIL � SOCIEDADE BELGO-PORTUGUESA
DE COMÉRCIO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 822/540224; identificação de pessoa colectiva n.º 500200866;
inscrição n.º 12/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008348

FORMALUZ � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 531/811216; identificação de pessoa colectiva n.º 501222553;
inscrição n.º 12/010731.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008345

NETO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 779/601104; identificação de pessoa colectiva n.º 500885370;
inscrição n.º 9/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008342

FERRAGENS DE CAMPOLIDE LUIZ & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 079/601222; identificação de pessoa colectiva n.º 500113122;
inscrição n.º 18/010719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008339

FERREIRA & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 558/610311; identificação de pessoa colectiva n.º 500485739;
inscrição n.º 7/010724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008336

JÚLIA ALMEIDA ESTRELA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 738/660506; identificação de pessoa colectiva n.º 500160554;
inscrição n.º 7/010725.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008334

J. DE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 767/660516; identificação de pessoa colectiva n.º 500364630;
inscrição n.º 7/010719.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008331

GONÇALVES & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 738/671206; identificação de pessoa colectiva n.º 500358788;
inscrição n.º 10/010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008328

JOSÉ DA COSTA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 191/670526; identificação de pessoa colectiva n.º 501068473;
inscrição n.º 7/010725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Gomes da Silva. 1000008325

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TECNO-ESCOLAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 803/850312; identificação de pessoa colectiva n.º 501558136;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/011030.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 27 de
Dezembro de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008389

OLIVEIRA AO CARMO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 008/860929; identificação de pessoa colectiva n.º 501721002;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30; número e data da apresenta-
ção: 22/011023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado
o projecto de fusão em 12 de Outubro de 2001.

14 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008388

SISTECÓPIA � SISTEMAS E MÁQUINAS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 696/880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501931856;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/011024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de José da Silva, por renúncia,
em 24 de Agosto de 1990.

14 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008387

VEDIOR PSICOEMPREGO � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 489/880923; identificação de pessoa colectiva n.º 502039876;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 25/011029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Deslocação de sede: Avenida de João Crisóstomo, 52, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Pela inscrição n.º 16 � Apresentação n.º 26/011029:
Designação de secretário e suplente, em 12 de Outubro de 2001:

Guilherme Frutuoso de Melo, casado, Avenida da Liberdade, 38, 7.º,
Lisboa (efectivo), e Patrícia Saraiva de Aguilar, solteira, maior, com
domicílio na referida morada (suplente).

14 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008386

S. OLIVEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 803/761119; identificação de pessoa colectiva n.º 500621160;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 39/011107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 600 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís An-
tónio Alves Tavares e José Gonçalves Nogueira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008384

ZACARIAS & LEÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2065/820315; identificação de pessoa colectiva n.º 501284630;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 66/011105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros. Está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas no valor de 2500 eu-
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ros cada uma, pertencendo uma ao sócio Zacarias Duarte Ferreira e
a outra à sócia Maria Leónia dos Santos Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Em 15 de Novembro de 2001, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008381

OBRINOX � OBRAS EM INOXIDÁVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2598/910709; identificação de pessoa colectiva n.º 502603232;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 64/011107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominado
o capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Albano de Oliveira Barbosa, e outra
de 500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes dos Santos
Florentino Barbosa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008378

SOCIEDADE FLORESTAL E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2668/821103; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
011106.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 3 000 000$ para 14 964 euros e redenominado
o capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social, integralmente realizado, de
14 964 euros, correspondente à soma das seguintes quotas: uma do
valor de 3492 euros, do sócio Maria Isabel Lebre Lopo de Carvalho
Mendes de Almeida, uma do valor de 3741 euros, do sócio João José
de Castro Mendes de Almeida, uma do valor de 249 euros, do sócio
Carlos Manuel de Castro Mendes de Almeida, e três do valor nomi-
nal de 2494 euros cada, de cada um dos sócios Francisco João Cor-
tes Bagulho, Fernando Manuel Carpinteiro Albino e Carlos Eugénio
Noronha Sant�Ana e Vasconcelos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Em 6 de Novembro de 2001, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano 2000.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000008375

LISBOA � 4.A SECÇÃO

M. XIMENEZ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5743; identificação de pessoa colectiva n.º 503382515; entradas
n.os 579 e 580/010921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008330

PANTERA � NOVAS TECNOLOGIAS
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6045; identificação de pessoa colectiva n.º 503843903; entrada
n.º 1459/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008327

CONCELHIO � CONSULTORES DE GESTÃO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3113; identificação de pessoa colectiva n.º 502300140; entrada
n.º 1749/011015.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008326

CAFÉ PALLADIUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4911; identificação de pessoa colectiva n.º 503556866; entrada
n.º 1845/011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008323

PRATAS DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6412; identificação de pessoa colectiva n.º 503981028; entrada
n.º 196/010911.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008321

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA PREDI ESTRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 66 918; identificação de pessoa colectiva n.º 501885102; entra-
da n.º 647/010921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008159
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MATOS & SOUSA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3201; identificação de pessoa colectiva n.º 503122211; entrada
n.º 1059/010928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 1000008319

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

MATO JUNCAL � ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 387; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
011213.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mato Juncal � Estuques, L.da, e tem
a sua sede no Casal Mato Juncal, lugar de Freiria, freguesia de Santo
Quintino, concelho de Sobral de Monte Agraço.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade
em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na aplicação de estuques, pladur
e pinturas em interiores e exteriores de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Artur Manuel da Con-
ceição Vieira, e uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente
à sócia Virgínia Maria Machado Alves Vieira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais, e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Artur Manuel da
Conceição Vieira, que desde já fica nomeado gerente.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto e as obriga-

ções sociais;

d) No caso de morte de sócio a que não sucedam herdeiros legiti-
mários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

ARTIGO 8.º

1 � No caso de morte de um sócio, os seus herdeiros escolherão
um de entre eles e que a todos represente na sociedade enquanto a
respectiva quota se mantiver indivisa.

2 � Terminada a indivisão da quota com a sua adjudicação a um
ou mais sucessores do sócio falecido, a sociedade reserva-se o direi-
to de amortizá-la, comunicando tal medida aos interessados dentro
do prazo de 30 dias a contar da data em que teve conhecimento da
adjudicação.

3 � A contrapartida da amortização será o valor da liquidação da
quota, calculado nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 105.º do
Código das Sociedades Comerciais, com a referência ao momento
da deliberação.

4 � O regime do presente artigo também se aplicará, com as
devidas adaptações, no caso de interdição, inabilitação e ausência de
qualquer sócio.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 3000026470

PORTALEGRE
NISA

BUGALHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 218; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505070219.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2000 da so-
ciedade em epígrafe em 28 de Dezembro de 2001.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 1000008239

PONTE DE SOR

AGÊNCIA FUNERÁRIA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 685;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20011207.

Certifico que entre Manuel João Fernandes Moreira e mulher,
Felicidade Lubélia Rebelo Moreira, casados na comunhão de adquiri-
dos, residentes na Estrada de Abrantes, bloco H, apartado 67, 1.º,
direito, Ponte de Sor, cada um com uma quota de 5000 euros, foi
constituída a sociedade Agência Funerária Moreira, L.da, que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Moreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Abrantes, Centro
Comercial Estrada, loja 9, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo criar sucursais, filiais, delegações ou outras formas de repre-
sentação dentro do território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá, nos termos da lei, participar no capital soci-
al de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em
sociedade reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 1000007960

AG. TERRA II � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 684;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011206.

Certifico que entre Paulo Manuel Graça da Cruz Tenreiro, casado
com Maria Rita Teixeira Ferreira Roque Tenreiro, residente na Rua
de João da Silva, 4, 9.º-A, Lisboa, e João Maria Salgado de Goes,
casado com Isabel Maria Figueira Rodrigues de Goes, residente na
Herdade do Paul, Montargil, Ponte de Sor, ambos casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AG. TERRA II � Prestação de
Serviços à Agricultura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 115,
em Ponte de Sor, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços à agri-
cultura e actividades conexas, designadamente estudos e gestão de
empreendimentos agrícolas, turísticos e ambientais, bem como a
comercialização de produtos e equipamentos relacionados com as
mesmas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 1000007955

CLIMEDSOR � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA
DE PONTE DE SOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 682;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011127.

Certifico que entre Marilda Guariglia Lima, casada com Manuel
Humberto da Silva Lima, e Maria Fernandes Gonçalves, solteira,
maior, todos residentes na Rua do Cardeal D. António Ribeiro, 8,
2.º, direito, Ponte de Sor, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIMEDSOR � Clínica Médica
Dentária de Ponte de Sor, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cardeal D. António
Ribeiro, 8-B, freguesia e concelho de Ponte de Sor.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínica médica e dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Marilda Guariglia Lima,
uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria
Fernandes Gonçalves, e outra do valor nominal de 500 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Humberto da Silva Lima.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Marilda Guariglia
Lima e Maria Fernandes Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia. geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Anabela Guerra
Garcia de Oliveira. 1000007951

PORTO
FELGUEIRAS

EUROWALK � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2493/
011123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/231101.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Clarisse
da Cunha Oliveira, Miguel Pedro de Almeida Ferreira, Mara Patrícia
da Cunha Oliveira e Sandra Raquel da Cunha Oliveira, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROWALK � Comércio de
Calçado, L.da

2 � Tem a sua sede no Edifício Sucesso 2000, 260, freguesia de
Margaride, concelho de Felgueiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de
1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios de maioridade poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 10 vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Clarisse da
Cunha Oliveira, Miguel Pedro de Almeida Ferreira e Mara Patrícia
da Cunha Oliveira, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 1000008350

GONDOMAR

ESTAÇÃO DOCE � PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 511/
20010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010919.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Estação Doce � Padaria e Confeita-
ria, L.da, com sede na Praça da Estação, 118, freguesia de Rio Tin-
to, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes e podem ser criadas sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, comércio por grosso e a
retalho de padaria, confeitaria e pastelaria. Cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, que pertencem uma a cada um dos sócios, Aníbal Carlos de
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Moura Santos Pinto e Maria Alexandra Rodrigues da Conceição
Santos Pinto Nogueira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme o deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis de e para a so-
ciedade;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer estabelecimen-
tos para a sociedade e alterar ou rescindir os seus contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, para
estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões das as-
sembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
15577015

MANUEL SALVADOR SOBRAL DA ROCHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 510/
20010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010918.

Certifico que entre Manuel Salvador Sobral da Rocha e Idalina
Ferreira da Rocha foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Manuel Salvador Sobral da Rocha &
C.a, L.da, e a sua sede na Rua de Trás das Eiras, 1, lugar de Branzelo,
da freguesia de Melres, do concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios,
comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares.

3.º

1 � O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 2500 eu-
ros a quota pertencente a cada um dos sócios, Manuel Salvador Sobral
da Rocha e Idalina Ferreira da Rocha.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições de juro e reembolso acordadas em assem-
bleia geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do
mesmo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios
em função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar, trocar ou vender quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis, de e para a sociedade;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais ou industriais; e
d) Celebrar quaisquer contratos, designadamente de locação finan-

ceira.
5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.

7.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Mais declaram que a gerência poderá desde já levantar todo ou
parte do capital social já depositado na conta da sociedade, a fim de
pagar as despesas de aquisição do local e equipamento para instala-
ção da sociedade e da sua constituição e registo.

Está conforme.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
15585913

LOUSADA

FÁBRICA DE ESTOFOS MEIPLEX, L.DA

Sede: Quinta, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 417/
900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502294019; data da
apresentação: 011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000008242

LOUSAGÁS � DISTRIBUIDORA GÁS, L.DA

Sede: Cimo de Vila, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 684/
941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503289809; data da
apresentação: 011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000008194

LOUSACAPOTAS � FÁBRICA DE ENCERADOS, L.DA

Sede: Sol, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 451/
900727; identificação de pessoa colectiva n.º 502409959; data da
apresentação: 011228.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000008192

MAIA

JOÃO CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 493/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º 505894637; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/20020103.

Certifico que foi constituída entre João Manuel Magalhães da
Cunha e Laurinda da Conceição Martins Pereira da Cunha a socie-
dade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Cunha, L.da, com sede na Rua da
Corga, 56, freguesia de Águas Santas, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades funerárias e conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008107

AGÊNCIA FUNERÁRIA SECULAR
CASA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 491/
20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505778971; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/20020102.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Secular Casa Mo-
reira, L.da, e tem a sua sede na Rua Mestre Clara, 403, freguesia de
Moreira, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em agência funerária, comércio de artigos
inerentes à actividade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Domingos José Dias Moreira,
uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Aurora
Fernanda Oliveira Machado de Carvalho Moreira, e duas do valor
nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João
Filipe Machado Moreira e Luís José Machado Moreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um dos geren-
tes Domingos José Dias Moreira ou Aurora Fernanda Oliveira Ma-
chado de Carvalho Moreira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008103
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MARIA MANUELA COSTA & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 416/
20011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505842513; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 42/20011130.

Certifico que foi constituída entre Maria Manuela Ferreira da Costa
e Joaquim José dos Santos Maia de Assunção a sociedade em epí-
grafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Manuela Costa & Assunção,
L.da, com sede na Alameda de São Paulo, 171, freguesia de Folgosa,
concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em confecções de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000007945

CHAVALO�S � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 436/
20011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505844020; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 44/20011206.

Certifico que entre Maria de Fátima Gil Cerqueira Correia, casada
na comunhão de adquiridos com Mário Carlos da Silva Correia, e

Paula Alexandra Barbosa Ribeiro da Silva, casada na comunhão de
adquiridos com Pedro Gil da Silva, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Chavalo�s � Comér-
cio de Vestuário de Criança, L.da, e tem a sua sede na Rua de
D. Afonso Henriques, 3117, loja D, freguesia de Águas Santas, con-
celho da Maia.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação e comércio
de vestuário e calçado de criança e adultos e outros artigos de crian-
ça, nomeadamente chupetas.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000007940

CASA ST.º ANTÓNIO DE CRESTINS � CONFECÇÃO
DE REFEIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 432/
20011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505860449; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 55/20011205.

Certifico que entre António Valdemar Oliveira Barros e mulher,
Maria Guilhermina Antas, casados na comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa St.º António de Crestins �
Confecção de Refeições, L.da, com sede na Rua do Monte das Pe-
dras, 532, lugar de Crestins, freguesia de Moreira, concelho da
Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de culinária em casamentos e
festas, confecção de refeições.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000007935

JOSÉ PEREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 443/
20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505789280; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 33/20011210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Pereira & Fernandes, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Padre António Soares Monteiro,
94, rés-do-chão, freguesia de Gueifães, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José An-
tónio Pereira, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerência adquirir, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000007931

ANTÓNIO JORGE MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 429/
20011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505909480; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 42/20011204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade unipessoal

António Jorge Ferreira Magalhães, casado com Maria de Fátima
Sousa Lima Magalhães no regime de comunhão de adquiridos, com o
bilhete de identidade n.º 6608761, de 13 de Março de 1996, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, com o número de contri-
buinte 176062092, natural da freguesia de Cedofeita, concelho do
Porto, e residente na Rua de Rodrigo do Pedro, 51, 2.º, direito, tra-
seiras, freguesia de Vermoim, concelho da Maia, constitui a seguinte
sociedade unipessoal por quotas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Jorge Magalhães, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rodrigo do Pedro, 51, 2.º,
direito, traseiras, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
artigos de cosmética, equipamentos e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota única pertencente ao
sócio.
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ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, em todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000007914

PAULO MANUEL VASCONCELOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 422/
20011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505787334; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 29/20011203.

Certifico que foi constituída por Paulo Manuel Alves de Vascon-
celos a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Manuel Vasconcelos, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Trindade Coelho, 198, 3.5,
freguesia de Águas Santas, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e assistência a equipamen-
tos industriais e de lavandarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, em todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000007902

JORGE SANTOS � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 421/
20011203; identificação de pessoa colectiva n.º 505679876; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/20011203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Santos � Limpezas, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua da Senhora do Porto, 44, da freguesia de
Gueifães, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de limpeza a
empresas, residências e condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4500 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Jorge Alves dos Santos, e outra de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Goreti Duarte Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel Jorge
Alves dos Santos, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000007899

ALBINO COSTA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 445/
20011210; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20011210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e que se rege
pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albino Costa Rodrigues, L.da, com sede
na Rua de São Romão, 1148, freguesia de Vermoim, concelho da
Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas; pro-
moção imobiliária. Prestação de serviços de apoio à construção ci-
vil, nomeadamente pintura e revestimento de pavimentos e paredes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Albino da Costa Rodrigues, outra
do valor nominal de 2400 euros, pertencente à sócia Maria José da
Silva Moreira, e outra do valor nominal de 100 euros, pertencente
ao sócio José Fernando da Silva Rodrigues.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

Conferida, está conforme o original.

26 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000007895

OCTATEC � INDÚSTRIA DE BOMBAS
HIDRÁULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 444/
20011210; identificação de pessoa colectiva n.º 505803950; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 34/20011210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OCTATEC � Indústria de Bombas
Hidráulicas, L.da, com sede na Rua de São Romão, 1865, freguesia de
Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico, comercialização e reparação
de bombas, peças hidráulicas e outras para a indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio Álvaro Manuel Moutinho
de Sousa, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à
sócia Sheila Dorothy Nolan de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Álvaro Manuel
Moutinho de Sousa, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000007888

JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 479/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505711648; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 97/20011220.

Certifico que entre José António Pinto de Almeida e mulher,
Lurdes Maria Pinto Coutinho, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José António Almeida, L.da, com sede
na Via Central de Milheirós, 791, freguesia de Milheirós, concelho
da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de arquitectura engenharia
e técnicas afins. Actividades de contabilidade auditorias e consulto-
ria fiscal e para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José António
Pinto de Almeida, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000007884

PENAFIEL

LOJA DO POLÍCIA � VESTUÁRIO E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2089/
20011205; identificação de pessoa colectiva n.º P 505833280; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/20011205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Loja do Polícia � Vestuário e Arti-
gos para o Lar, L.da, e tem a sua sede no lugar de Várzea, da fregue-
sia do Pinheiro, deste concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas
locais de representação.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de grande va-
riedade de artigos, tais como: vestuário, electrodomésticos, louças,
ouro, móveis, artigos para o lar e bijutarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Arcílio António da Rocha
Soares e Maria Margarida Alves da Cruz Soares.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Arcílio Antó-
nio da Rocha Soares e Maria Margarida Alves da Cruz Soares.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência  poderá:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis

e imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sendo o seu
pagamento feito no prazo de um ano, em duas prestações semes-
trais, sendo o montante da contrapartida o valor nominal da quota
amortizada, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Falência do sócio;
c) Penhora, arresto, arrematação judicial, ou qualquer outra for-

ma de apreensão judicial.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas novas quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de referência.

ARTIGO 8.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o fun-
do de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 3000026655

PORTO � 1.A SECÇÃO

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; inscri-

ção n.º 26; número e data da apresentação: 1/20011029; pasta
n.º 3829.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 5 614 550$, por incorporação de reservas legais.

Mais certifico que após redenominação do capital foram altera-
dos os artigos 3.º, 5.º e 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil e obras
públicas, comércio de compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim, investimentos imobiliários, empreendimen-
tos de construção e exploração imobiliária e todas as demais opera-
ções permitidas sobre imóveis, bem assim como prestação de servi-
ços em geral.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 275 000 euros, representado por 255 000 acções de 5 euros cada
uma.

ARTIGO 6.º

a) O capital social é totalmente representado por acções ao por-
tador ou nominativas, com o valor nominal de 5 euros cada, em
títulos de 1, 5, 10, 100, 500 ou 1000 acções, conforme for delibe-
rado pelo conselho de administração.

b) As acções serão livremente convertíveis entre ao portador e
nominativas à vontade do accionista, que suportará todas as despe-
sas da conversão.

c) O conselho de administração, após parecer favorável do con-
selho fiscal, poderá deliberar a elevação do capital social, por uma
ou mais vezes, até ao montante de 2 500 000 euros.

d) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, mais tarde,
por deliberação do conselho de administração, com o parecer favo-
rável do conselho fiscal, e na hipótese de aumento do capital social,
a sociedade poderá, então, emitir acções preferenciais, sem direito a
voto, ou remíveis, em data fixa, ou quando a assembleia assim o
deliberar.

e) As acções preferenciais sem direito a voto conferem direito a
um dividendo prioritário a fixar pelo órgão que deliberar a emissão,
mas ficam sujeitas a remissão, pelo valor nominal, quando e se a
assembleia assim o determinar.

f) No caso de incumprimento da remissão, a sociedade fica com a
obrigação de indemnizar o titular em montante determinado, aquan-
do da emissão, e pelo órgão que a tiver deliberado.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026577

RECIPOR � TRATAMENTO DE METAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 171/900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502309580;
inscrição n.º 21; números e data das apresentações: 10-11/20011029;
pasta n.º 1266.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Mudou a denominação e objecto, tendo, em consequência, sido

alterados o n.º 1 do artigo 1.º, o n.º 1 do artigo 2.º do capítulo I e o
n.º 2 do artigo 3.º do capítulo II e eliminados os artigos 19.º e 20.º
do respectivo contrato, cuja redacção é do seguinte teor:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de RECIPOR � Recupe-
ração e Valorização de Resíduos, S. A., e tem a sua sede na Rua do
Sporting Clube de Coimbrões, lugar de Coimbrões, freguesia de San-
ta Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.

1 � O seu objecto é a indústria de recuperação e valorização de
resíduos.
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CAPÍTULO II

ARTIGO 3.º

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a ele-
var o capital social, por uma ou mais vezes, até 500 000 euros, em
dinheiro ou por incorporação de reservas livres.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026482

MACEDO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3170/950505; identificação de pessoa colectiva n.º 503416991;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 67/20011030; pasta
n.º 3170.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Fernando Correia Macedo, com 3500 euros;

Mónica Maria de Sousa Macedo, com 750 euros, e Patrícia Paulina
de Sousa Macedo, com 750 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026473

CONSTRULASER � EQUIPAMENTOS
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5319; identificação de pessoa colectiva n.º 503880655; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 6; números e data
das apresentações: 53, 49 e 55/20011108; pasta n.º 5319.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções dos gerentes Adelino José da Silva Costa e
António Manuel da Silva Ribeiro, por renúncia.

Data: 20 de Julho de 2001.
Mais certifico que foi aumentado o capital com 2410$, em di-

nheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Adelino José da Silva Costa, com uma quota de

2550 euros, e António Manuel da Silva Ribeiro, com uma quota de
2450 euros.

Certifico ainda que, após transmissões de quotas, foram alterados
os artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, sendo aditado dois novos artigos, que
passam a ser os 7.º e 8.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas:

a) Uma do valor nominal de 4900 euros, pertencente à sócia
RIVULUS � Consultoria, S. A.;

b) Uma do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio
Eduardo José Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder às
necessárias divisões.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a es-
tranhos, os sócios têm direito de preferência.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo di-
reito de preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no

todo ou em parte, transmitirá esse seu desejo aos restantes sócios,
por meio de cartas registadas com aviso de recepção, indicando quais
as condições em que vai efectuar a cessão, e estes, por sua vez,
comunicarão àquele, pela mesma forma e dentro do prazo máximo
de 15 dias a contar da data da recepção da dita carta, se pretendem
ou não adquirir a referida quota.

4 � No caso de mais do que um sócio pretender exercer o direito
de preferência, a quota a adquirir será dividida entre os mesmos na
proporção das respectivas quotas que já lhes pertencerem.

5 � Os sócios interessados na aquisição da quota podem entre si
acordar, por unanimidade, numa repartição da mesma quota diversa
da correspondente ao critério da proporcionalidade às quotas que
cada um deles à data possuir.

6 � A cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estranhos
somente é permitida no caso de nem qualquer sócio ou mais de um
sócio pretenderem exercer os respectivos direitos de preferência,
nos termos e condições fixados nos anteriores números deste artigo.

7 � Provando-se simulação de preço na cessão onerosa de quo-
tas, a preferência será exercida pelo valor da quota emergente do
último balanço aprovado.

8 � No caso de cessão gratuita de quotas entre vivos, total ou
parcial, os sócios têm direito de preferência, a qual será exercida
pelo valor da quota emergente do último balanço aprovado.

9 � Ao direito de preferência consignado neste artigo é atribuída
eficácia real, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 5.º

É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver ou for

declarada falida;
c) Se uma quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma

sujeita a apreensão judicial;
d) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto no

artigo 4.º;
e) Se um sócio utilizar para fins estranhos à sociedade e com pre-

juízo desta ou de algum sócio as informações que houver obtido
através do exercício do direito de informação que lhe assiste; e

f) Nos demais casos previstos na lei.
§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização de quo-

ta no prazo de 90 dias contados do conhecimento, por algum ge-
rente da sociedade, de qualquer dos eventos referidos nas alíneas deste
artigo.

§ 2.º O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer quota será fixado pela assembleia geral, devendo essa
fixação realizar-se em conformidade com o balanço e as contas
aprovados e respeitantes ao exercício anterior, bem como com um
balanço e contas especiais relativos ao período decorrido do exercí-
cio em curso, elaborado para o efeito.

§ 3.º O pagamento ao titular das quotas em causa será efectuado
em duas prestações semestrais e iguais, vencíveis no último dia dos
meses de Junho e de Dezembro do ano subsequente ao da amortização.

ARTIGO 6.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios, mediante deliberação da as-
sembleia geral, prestações suplementares de capital, até ao limite de
250 000 euros.

2 � Todos os sócios ficarão obrigados a efectuar prestações su-
plementares de capital proporcionalmente à sua participação no
capital social.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência social é exercida por uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado pela assembleia geral, a esta
competindo igualmente a eleição dos gerentes.

2 � A gerência pode delegar num dos seus membros competência
especial para determinados negócios ou espécies de negócios, de-
vendo tal delegação atribuir expressamente àquele o poder de vincu-
lar a sociedade.

3 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela simples assinatura do gerente, no caso de a gerência soci-

al ser exercida por uma só pessoa;
b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes, no caso de a ge-

rência social ser exercida por duas ou mais pessoas;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um procurador

da sociedade, agindo dentro dos limites da respectiva procuração;
d) Pela assinatura simples de um gerente em quem a gerência haja

delegado competência especial, nos termos do disposto no n.º 2 deste
artigo;
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e) Pela assinatura simples de um procurador ou pelas assinaturas
conjuntas de dois ou mais procuradores da sociedade, agindo dentro
dos limites das respectivas procurações.

4 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes nominais de administração social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens imóveis;
d) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automó-

veis para serviço da sociedade;
e) Celebrar e assinar contratos de locação financeira (leasing) e

contratos de aluguer de veículos automóveis, seja qual for o prazo;
f) Tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis, indepen-

dentemente do prazo.
5 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme

for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) 5 % para a constituição de reserva legal, enquanto esta não
atingir o limite estabelecido na lei;

b) Os montantes que a assembleia geral deliberar afectar, sem
qualquer limitação, para a constituição ou reforço de outras reser-
vas, para a prossecução de outros fins de interesse da sociedade e
para a atribuição de uma eventual gratificação aos gerentes, nos pre-
vistos termos que forem decididos na acta de aprovação de contas;

c) O remanescente para distribuição pelos sócios na proporção
das respectivas quotas.

É o que cumpre certificar.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026471

X. C. � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3861/951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503560073;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20011029; pasta
n.º 3861.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido aditado um novo

artigo, que será o 9.º, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 9.º

Os sócios estipulam que a sociedade lhes poderá exigir a realiza-
ção de prestações suplementares, na proporção das suas quotas, até
ao montante máximo de 10 000 000$.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026464

BEG INGENIERIE, S. A. (SUCURSAL)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 288; identificação de pessoa colectiva n.º 980093317; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 48/20011115; pasta
n.º 11 288.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração da sede da sucursal.
Sede: Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, Porto.

É o que cumpre certificar.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026458

ACKERMANN LINHAS � VENDA DE LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9111; identificação de pessoa colectiva n.º 502451157;

inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 46/20011115;
pasta n.º 9111.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 2 012 050$, em reservas livres.

Mais certifico que foi a mesma transformada em sociedade uni-
pessoal, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de AMANN PORTUGAL �
Comércio de Linhas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida
dos Arcos do Sardão (Zona Industrial), freguesia de Oliveira do
Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e distribuição de
linhas de coser, passajar e bordar e de acessórios para as indústrias
têxteis do calçado e de curtumes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma só quota da sua única sócia,
Amann International GmbH.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência compete a um ou mais gerentes, designados pela
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único, ou
de dois gerentes, ou de um gerente e de um procurador, neste último
caso nos precisos termos do respectivo instrumento de mandato.

3 � Quando haja vários gerentes, a assembleia geral pode delegar
num só gerente a representação da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar entre ela e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única pode fazer-se representar nas assembleias gerais da
sociedade por qualquer terceiro, sem as limitações constantes do
artigo 249.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Anualmente será dado balanço, com referência a 31 de Dezembro
ou a qualquer outra data, mediante simples deliberação da assembleia
geral, e os lucros líquidos apurados, deduzidos 5 % para a reserva
legal e as importâncias que a assembleia geral, sem qualquer limite,
deliberar afectar a outras reservas ou à realização de outros fins ou
interesses da sociedade, serão distribuídos pela sócia única.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se por deliberação da sócia única ou nos
casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liqui-
datários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

É o que cumpre certificar.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026508

EMOLINCO � CONTABILIDADE
E APOIO TÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6737; identificação de pessoa colectiva n.º 504186230; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 33/20011115; pasta n.º 6737.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, na proporção.
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Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Eugénio de Almeida Moreira, com uma

quota de 2000 euros; José Manuel Monteira da Silva, Olinda Tei-
xeira Moreira da Silva e António Gil Teixeira Moreira, cada um com
uma quota de 1000 euros.

É o que cumpre certificar.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026501

TANDRIDGE ONE � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7642; identificação de pessoa colectiva n.º 504149377; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 29/20011116; pasta n.º 7642.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Deliberação de manutenção de domínio total.
Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026497

D. M. I. � DIAGNÓSTICO MÉDICO INTEGRAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 345; identificação de pessoa colectiva n.º 501840559; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 26; números e data das
apresentações: 10-11/20011026; pasta n.º 448.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de Carlos Manuel Rocha Amaro Neves do
cargo de administrador, por renúncia.

Data: 26 de Setembro de 2001.
Designação, por cooptação, para preenchimento de vaga no con-

selho de administração: Pedro Guilherme Beauvillain de Brito e Cu-
nha, solteiro, residente na Quinta da Saudade, Livramento, Estoril.

Data: 27 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026528

FRANCISCO SILVA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 251/821126; identificação de pessoa colectiva n.º 501359630;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20011029; pasta
n.º 11 247.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Francisco Jesus Silva, com 4750 euros, e Maria

José Lopes Santos Silva, com 250 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026526

A. RAMALHÃO � CONSULTORIA,
GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3839/951218; identificação de pessoa colectiva n.º 503559199;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 40/20011029; pasta
n.º 3839.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Mudou o objecto social, tendo, em consequência, o artigo 2.º do

respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto consiste na consultoria, gestão e serviços de apoio à
indústria, no domínio da organização industrial, energia, ambiente,
qualidade, segurança e higiene no trabalho, licenciamento industrial,
formação e representações.

Está conforme.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026521

LEÃO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6580/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504243816;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 75/20011030; pasta
n.º 6580.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio Pedro

Manuel, a acrescer à sua quota.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Pedro Manuel Leão Ferraz Barbosa, com

4750,60 euros, e Fernando Moreira Nunes, com 249,40 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

14 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026517

TANDRIDGE SIX � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7643; identificação de pessoa colectiva n.º 504149423; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 30/20011116; pasta n.º 7643.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Deliberação de manutenção de domínio total.
Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026494

CARPINTARIA � ARMINDO DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20010817; pasta n.º 10 809.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria � Armindo Duarte &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Encosta do Sol, 68, fregue-
sia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
forma de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em carpintaria de construção civil.

3.º

O capital social, representado em numerário, é de 5000 euros,
dividido em três quotas, sendo uma de 4000 euros, pertencente ao
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sócio Armindo Lopes Duarte, e duas iguais, de 500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Fabiana Patrícia Freitas Duarte e Bruno
Miguel Freitas Duarte.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Armindo Lopes Du-
arte, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em actos e contratos que envolvam responsabi-
lidade para a sociedade, incluindo a compra e venda de veículos
automóveis.

§ 1.º Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças ou outras
obrigações.

§ 2.º Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda o
gerente:

a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse
quaisquer imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir veículos automóveis, podendo assinar contratos de
leasing.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, mas só a partir da data em que
os menores atinjam a maioridade.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos sócios
nos seguintes casos:

a) Por morte de qualquer dos sócios;
b) Por partilha na sequência de divórcio, se na mesma a quota não

for adjudicada ao titular.
7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos que
forem definidos pela assembleia geral.

Está conforme.

8 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 3000026491

CLÍNICA DERMATOLÓGICA PROF. JOSÉ
MESQUITA GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4101; identificação de pessoa colectiva n.º 503741060; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 39/20011116; pasta n.º 4101.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Manuel da Costa Mesquita Guimarães, com

uma quota de 4000 euros, e Maria Luísa Leão da Silva Cunha Mes-
quita Guimarães, com uma quota de 1000 euros.

É o que cumpre certificar.

8 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026488

ESTOFOS RAMOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 870; identificação de pessoa colectiva n.º 501456074; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011210; pasta n.º 11 582.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para o lugar de São Julião, Aldeia Nova, freguesia
de Avintes, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

12 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026485

CONGRETUR � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4350-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502387882; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 39/20011026; pasta
n.º 4530-A.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o ano de 2001.
Administrador único: João dos Santos, casado, residente na Rua

de António Correia, 1, 1.º, esquerdo, Amadora.
Fiscal único: efectivo, A. Gonçalves Monteiro & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fernando
da Silva Rente, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na Rua de João de Deus, 6, 6.º, sala 602, Porto; suplen-
te, António Soares, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na mesma rua do anterior.

Data: 31 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026555

CORREIA RIBEIRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 520; identificação de pessoa colectiva n.º 502817755; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/20011105; pasta n.º 520.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Sócios e quotas: Nicolau da Silva Correia Ribeiro e Palmira Glória

Cruz, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026549

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ORAL E ESTÉTICA
DENTÁRIA, DR. MANUEL ANTÓNIO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6972; identificação de pessoa colectiva n.º 504228030; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 58/
20011030; pasta n.º 6972.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções da gerente Isabel Cristina Andrade do Couto
Reis, por renúncia.

Data: 24 de Outubro de 2000.

É o que cumpre certificar.

13 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026547

DOMINGOS ÁLVARO LOPES BASÍLIO,
SUCESSORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 204; identificação de pessoa colectiva n.º 500899010; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 27/20011116; pasta
n.º 17 331.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: 327 410$, em dinheiro.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas: José Lopes de Fontes e Margarida Maria da Cos-
ta Gomes, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026484

BRASÍLIA MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2232/940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503205400;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/20011030; pasta
n.º 2232.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas e a estes a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Augusto Rodrigo Ferreira de Oliveira, com

2500 euros, e Joaquim da Conceição Pereira, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026479

BARROS & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 060; identificação de pessoa colectiva n.º 501640428; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7 (Ap. 85)/20011031; pasta n.º 11 445.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Clemente Augusto Moreira de
Barros, por renúncia.

Data: 31 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026475

P. N. � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4379/960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503680427;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 71/20011029; pasta
n.º 4379.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 5 012 050$, tendo o mesmo

sido redenominado para euros, e, em consequência, sido alterado o
artigo 3.º e aditados dois novos artigos, que serão o 8.º e o 9.º, cuja
redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita, é de 25 000 euros (5 012 050$) e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor de 12 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Armando de Paiva Nogueira, e duas, sen-
do uma de 997 euros e 60 cêntimos (bem próprio) e outra de
11 502 euros e 40 cêntimos (bem comum), do sócio José Paulo de
Sousa Nogueira.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará, nos
termos da lei, se serão ou não criados outros fundos além do da

reserva legal, se serão ou não distribuídos lucros e, em caso afirma-
tivo, qual a percentagem dos lucros a distribuir.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026474

CÂNDIDO DA SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 126; identificação de pessoa colectiva n.º 502101679; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 53/20011030; pasta
n.º 21 079.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Cândido da Silva Ferreira e Maria Amélia Pereira

da Silva Ferreira, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

17 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026462

A. F. G. � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6900-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503802239; inscri-
ção n.º 9, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; nú-
meros e data das apresentações: 9-11/20011105; pasta n.º 6900-A.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

1 � Redenominação das quotas e subsequente capital.
Sócios e quotas: Maria Clara Jordans Ferreira Riba de Ave Guedes

e Manuel Pedro Logo Guedes, cada um com uma quota de
24 939,89 euros.

Capital: 49 879,78 euros.
2 � Cessação de funções da gerente Maria Clara Jordans Ferreira

Riba de Ave Guedes, por renúncia.
Data: 28 de Setembro de 2001.
3 � Designação de gerente:
Manuel Pedro Lobo Guedes, casado, residente no Casal de São José,

Oliveira de São Mateus, Vila Nova de Famalicão.
Data: 28 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

19 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026459

EDIS � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 100; identificação de pessoa colectiva n.º 502097930; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 66/20011105; pasta
n.º 7465.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 45 000 000$ em dinheiro.

Mais certifico que foi alterado o n.º 1 do artigo 4.º, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 125 000 000$, correspondente a 125 000 acções do
valor nominal de 1000$ cada uma, com as seguintes características:

Acções do tipo A � São acções ao portador ou portador registadas.
Acções do tipo B � São acções nominativas, com preferência da

sociedade ou de accionistas no caso de transmissão.

É o que cumpre certificar.

19 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026456
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CONFEITARIA LULU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 327; identificação de pessoa colectiva n.º 502124008; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 73/20011114.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: David da Silva Pereira e Maria Irene Esteves

Gomes, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

1 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026453

A. J. VASSALO (NORTE) � PRODUTOS
SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 737; identificação de pessoa colectiva n.º 501959432; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 43/
20011109; pasta n.º 228.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 9 de Novembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026451

EQUICAD � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS
E SISTEMAS CAD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 545; identificação de pessoa colectiva n.º 502672714; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/
20011109; pasta n.º 8643.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Augusto Lessa, 653, rés-do-chão,
esquerdo, Porto.

É o que cumpre certificar.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026445

EMPRESA DE PROJECTOS
E URBANIZAÇÕES EMPRUR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 020; identificação de pessoa colectiva n.º 500362092; inscri-
ções n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 12-13/20011108;
pasta n.º 497.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

1 � Designação dos órgãos sociais para 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, Joaquim Miguel Ribeiri-

nho Santos Paupério, casado, residente na Avenida das Forças Ar-
madas, Quinta das Mil Flores, lote B, 7.º, esquerdo, Lisboa; vogais:
Luís Manuel Neto Gomes, casado, residente em Impasse à Rua de
Agostinho Neto, 5, 3.º, Edifício Sorrento, Lisboa, e Nuno Manuel
de Castro Pereira Ulrich, casado, residente na Rua do Lago, Edifício
Pinheiro, 2.º, letra D, Monte Estoril.

Fiscal único: Carlos Aires, Ribas Pacheco & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Her-
nâni Dias Aires, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na Avenida da Boavista, 1588, 2.º, sala 295, Porto;

suplente, Murilo Ângelo Marques, revisor oficial de contas, casado,
com domicílio profissional na Rua do Heroísmo, 107, Porto.

Data: 15 de Maio de 2001.
2 � Projecto de fusão.
Modalidade: incorporação mediante a transferência global do pa-

trimónio das sociedades incorporadas na sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Edifícios Atlântico, S. A.
Sociedades incorporadas: COPRUR � Coordenação de Projectos

Urbanísticos, S. A., com sede em Lisboa; CONSELHO � Gestão e
Investimentos, S. A., com sede no Porto; Empresa de Projectos e
Urbanizações � EMPRUR, S. A., com sede no Porto;
IMOCIDADE � Sociedade Imobiliária da Azinhaga da Cidade, S. A.,
com sede em Lisboa; SIMOTRA � Sociedade de Imóveis e Tran-
sacções, S. A., com sede em Lisboa; SLAC � Sociedade Luso-
-Atlântico de Empreendimentos Comerciais, S. A., com sede no
Porto; SOFIMPAR � Consultoria e Gestão Empresarial, S. A., com
sede em Lisboa, e SLEI � Sociedade Luso-Atlântico de Empreendi-
mentos Industriais, SGPS, S. A., com sede no Porto.

Alterações projectadas: denominação � Edifícios Atlântico, S. A.,
com sede na Rua Garrett, 74, 3.º, freguesia do Sacramento, Lisboa;
capital � 62 500 000 euros.

É o que cumpre certificar.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026441\

BAPTISTA & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 988; identificação de pessoa colectiva n.º 500042977; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 44/20011107; pasta
n.º 21 748.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Joaquim Fernando Cardoso Gonçalves e Maria

Leonor da Assunção Gonçalves, cada um com uma quota de 2500 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.

24 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026438

FERREIRA PAES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 517; identificação de pessoa colectiva n.º 502663090; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20011108; pasta n.º 8846.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Gustavo Manuel Ferreira Pais Fernandes de Moura,

com uma quota de 4375 euros, e Maria Amélia Ferreira Paes, com
uma quota de 625 euros.

É o que cumpre certificar.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026427

FERNANDO MANUEL & ANTERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 130; identificação de pessoa colectiva n.º 500862761; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 30/20011109; pasta
n.º 21 631.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
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Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Manuel Gonçalves Esteves Cardoso e

Manuel Antero Gonçalves Esteves Cardoso, cada um com uma quo-
ta de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026425

J. F. & REBELO � DESENVOLVIMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1992/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503199249;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 71 e 72/20011108; pasta n.º 1992.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Manuel António Ferreira Re-

belo, por renúncia, em 24 de Fevereiro de 1994.
Mais certifico que mudou a sede, tendo, em consequência, altera-

do o contrato de sociedade quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, cuja
redacção é do seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma J. F. & Rebelo � Desenvolvimento e
Comercialização de Produtos Informáticos, L.da, e tem a sua sede
no Largo de 3 de Fevereiro, 128, rés-do-chão direito, na cidade do
Porto.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas: uma de 380 000$, do sócio José
Fernando Lopes Fevereiro, e uma de 20 000$, do sócio António
Alberto Fevereiro.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Fernando Lopes
Fevereiro, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026412

HOLLEMAN PORTUGAL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1433/20010302; identificação de pessoa colectiva n.º 504053400;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 40-41/20011115; pasta n.º 21 863.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Cessação de funções de Herman Johannes Holleman em 19 de

Setembro de 2001, por destituição.
Apresentação n.º 41/20011115.
Designação de gerente: nomeado Herman Plantenga, casado, resi-

dente em Van. Somerenweg, 14 3062, RH, Roterdão, Holanda.
Data: 19 de Setembro de 2001.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

27 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026411

ALVES TEIXEIRA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 646/870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501805540;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 70/20011108; pasta
n.º 15 679.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas e a estes a acrescer.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Alves Teixeira, com 3750 euros, e Maria

da Conceição de Andrade Moura Teixeira, com 1250 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

28 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026410

APD � QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 840/801118; identificação de pessoa colectiva n.º 501118551;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 70-74/20011126; pasta n.º 19 364.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
1 � Cessação de funções de Ana Maria Martins d�Assis Dias e

Joaquim Alberto Assis Dias do cargo de vogais do conselho de admi-
nistração, por renúncia, em 5 de Novembro de 2001.

2 � Designação de membros do conselho de administração para
o mandato em curso, para preenchimento de vagas.

Nomeados: Enrique Casal Lareo, divorciado, e Enrique Casal Gar-
cia, casado, ambos com domicílio profissional em Carretera Salceda,
km 0,6, Atios, Porrino, Pontevedra, Espanha.

Data da deliberação: 5 de Novembro de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026409

CARLOS AUGUSTO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 293/810722; identificação de pessoa colectiva n.º 501185658;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
70/20011106; pasta n.º 4625.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade, sendo do seguinte teor o

respectivo contrato de sociedade:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Augusto Pereira, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Vilarinha, 355, moradia 2, Aldoar, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos de
oftalmologia.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor no-
minal de 4750 euros, pertencente ao sócio Carlos Augusto Pereira,
e outra no valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Mário
Augusto Vasconcelos Pereira.

2 � Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital
à sociedade até ao montante de 30 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Carlos Au-
gusto Pereira, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é bastante a assinatura do gerente, ora designado; porém, para assi-
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nar documentos de mero expediente basta a intervenção de um qual-
quer gerente designado em assembleia geral.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente, viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, ficando
dependente do prévio consentimento da sociedade a cessão a estra-
nhos, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026354

PEREIRINHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 683/860909; identificação de pessoa colectiva n.º 501710728;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 38/20011106; pasta
n.º 19 426.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 4.º
Reforço de 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Tomás António Moreira Pereirinha, com 2500 eu-

ros, e Fernando Luís Ferreira da Silva, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026347

ANTÓNIO MOREIRA CARNEIRO
JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 149/750313; identificação de pessoa colectiva n.º 500025487;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 63/20011106; pas-
ta n.º 5860.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido dada nova redac-

ção aos artigos 3.º e 6.º, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$ e está
dividido em duas quotas de 500 000$ cada, que pertencem uma a
cada um dos sócios, Manuel Rogério Lopes e Ambrósio Corchete
Hernandez.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida, nas condições que forem
fixadas em assembleia geral, por ambos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026325

TRADE PÓVOA � REPRESENTAÇÕES
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 083; identificação de pessoa colectiva n.º 503167983; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 80/20011031; pasta
n.º 10 083.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Mudou a denominação, sede, objecto e aumentou o capital social

para 3 007 230$, tendo o mesmo sido redenominado para euros, e,
em consequência, os artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 8.º do respectivo con-
trato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a firma ECOMERCI.COM � Serviços de Inter-
net, L.da

ARTIGO 4.º

A sede da sociedade é na Avenida da Boavista, 1277/88, Edifício
World Trade Center, 1.º, sala 105-B, no Porto, ficando a gerência
desde já autorizada a mudar a sede social dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais ou outras
formas de representação legal, sem necessidade de consentimento
de qualquer outro órgão social.

ARTIGO 5.º

O seu objecto consiste no comércio electrónico de produtos di-
versos (bens alimentares, vestuário, artigos de caça e desporto),
exploração comercial de conteúdos electrónicos (portais, páginas
Web), serviços de marketing e publicidade, desenvolvimento de sof-
tware.

ARTIGO 6.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 15 000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de 1496 eu-
ros e 39 cêntimos e uma do valor nominal de 9753 euros e 61 cên-
timos, que pertencem ao sócio António Inácio Pereira Laranja
Guimarães Vasconcelos; uma do valor nominal de 498 euros e
80 cêntimos e uma do valor nominal de 3251 euros e 20 cêntimos,
que pertencem à sócia Paula Maria Alves de Aguiar Quintas Laranja
Vasconcelos.

ARTIGO 8.º

A sociedade é administrada e representada pelos sócios António
Inácio Pereira Laranja Guimarães Vasconcelos e Paula Maria Alves
de Aguiar Quintas, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
vincular a sociedade.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026319

3 COSTAS � ARTIGOS PARA DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 714/921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502872845;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/20011107; pasta
n.º 714.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Outubro de 2001.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026312

CRISTIGMA � CLÍNICA DE MEDICINA
DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6727/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504186345;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/20011107; pasta
n.º 6727.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Vaz da Silva, com 2500 euros, e Maria

Cristina Monteiro Saraiva Guimarães Vaz Silva, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026306

DINIS & PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 919/780705; identificação de pessoa colectiva n.º 500599122;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 50/20011107; pasta
n.º 5929.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Quintas Ferreira, com 4500 euros, e Ma-

ria Lopes Antunes, com 500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026303

FIXPORTO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PARAFUSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7610/990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504413031;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrições n.os 7 e 8; números e
data das apresentações: Of. 13 e 14-15/20011107; pasta n.º 7610.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Horácio Oliveira Azevedo, por

renúncia, em 15 de Outubro de 2001.
Designação de gerente: Jorge Pedro de Brito Azevedo, residente

na Rua de Miguel Bombarda, 285, 3.º, A, Porto, em 15 de Outubro
de 2001.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 100 000 eu-
ros, em dinheiro, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respecti-
vo contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
50 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-

cios, Manuel Jorge Oliveira Azevedo e Jorge Pedro de Brito
Azevedo.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026296

CARLOS MANUEL FIGUEIREDO LOPES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1466/890824; identificação de pessoa colectiva n.º 502208180;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20011107; pasta
n.º 19 215.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Manuel Figueiredo Lopes Ribeiro, com

2500 euros, e Maria Teresa de Carvalho Magalhães Ribeiro, com
2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026281

LE REFUGE DU NORD � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 051/010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505292920;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
68/20011108; pasta n.º 10 051.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Luísa Maria Moreira Pinho,

por renúncia, em 23 de Agosto de 2001.

Está conforme.

26 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026268

CERVEJARIA 210, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4859; identificação de pessoa colectiva n.º 503775789; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 69/20011116; pasta n.º 4859.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Irene da Silva Leal Simões, com uma quo-

ta de 4750 euros e outra de 250 euros.

É o que cumpre certificar.

8 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026255

CRISTÃO & CRISTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2891; identificação de pessoa colectiva n.º 503355860; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20011026; pasta n.º 2891.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
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Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Amândio de Araújo Cristão e António

Domingos de Araújo Cristão, cada um com uma quota de 2500 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026366

ARTACRIL � ANÚNCIOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2800; identificação de pessoa colectiva n.º 502791160; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011026; pasta n.º 2800.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Manuel Borges da Cunha Ferreira, com uma

quota de 3000 euros, e Adília Maria Rodrigues Monteiro Ferreira,
com uma quota de 2000 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026363

ERVANÁRIA SANTA RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1402; identificação de pessoa colectiva n.º 503049093; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/20011026; pasta n.º 1402.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito, quanto a 542 170$,

pela sócia Maria Margarida, e, quanto a 30 120$, por cada uma das
sócias Maria Luís e Raquel Luís.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Margarida Lourenço da Costa Madureira,

com uma quota de 4500 euros, Maria Luís Lourenço da Costa
Madureira e Raquel Luís Lourença da Costa Madureira, cada uma com
uma quota de 250 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026359

A DEMOLIDORA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 308; identificação de pessoa colectiva n.º 502320257; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 48/20011026; pasta
n.º 3445.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Mário Jorge Pereira Leite de Freitas, com uma

quota de 3500 euros e outra de 1000 euros, e Fernanda Maria Mar-
tins Ferraz de Freitas, com uma quota de 500 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026358

CLÍNICA DENTÁRIA DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1182; identificação de pessoa colectiva n.º 502078723; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 54/20010904; pasta n.º 19 232.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 402 410$, em dinheiro, subscrito pela sócia Laura Maria em
reforço da sua quota.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo duas quotas no valor no-
minal de 250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Constantino Guedes de Sousa e Teresa Maria Ferreira Martins
de Sousa, e outra do valor nominal de 4500 euros, pertencente à
sócia Laura Maria Martins de Sousa.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026355

3.º PONTO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5536; identificação de pessoa colectiva n.º 503911151; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 23/20011029; pasta n.º 5536.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Angelina Soares dos Santos e Rogério

Manuel Fernandes Vieira da Cruz, cada um com uma quota de
2500 euros.

É o que cumpre certificar.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026352

ALUDOURO � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1079; identificação de pessoa colectiva n.º 502954507; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 51/20011029; pasta n.º 1079.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: João Mota Alves e Raulina Maria Santos Sousa

Alves, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026350

RADCOD � SOCIEDADE MÉDICA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA DA RADIOLOGIA E CODIFICAÇÃO
CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5982; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/
20011029; pasta n.º 5982.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Rui Jorge da Cunha Machado Aguiar e Ana Paula

Tavares de Almeida Aguiar, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026346
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A. B. & O. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 896; identificação de pessoa colectiva n.º 501851283; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/20011024; pasta
n.º 21 864.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 403 376$ em dinheiro, subscrito, quanto a 200 844$,

por cada um dos sócios Santiago e Carlos Gonzalez, e, quanto a 844$,
por cada um dos sócios João Pedro e Alcino.

Capital: 7000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Gonzalez Araújo, Santiago Henry Roger

Boissel, João Pedro Gonzalez de Araújo e Alcino de Oliveira, cada
um com uma quota de 1750 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026342

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO MODERNO DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 631; identificação de pessoa colectiva n.º 500856915; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/20011029; pasta
n.º 4421.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Sócios e quotas: Olinda da Silva Gonçalves, com uma quota de

3333,75 euros, e Mário da Silva Gonçalves, com uma quota de
1666,25 euros.

Capital: 5000 euros.

É o que cumpre certificar.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026338

MANUEL NUNES SANGUEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3352; identificação de pessoa colectiva n.º 502211601; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/20011029; pasta n.º 3352.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Outubro de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026328

CLARA & ALCINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1708; identificação de pessoa colectiva n.º 503112178; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/20011029; pasta n.º 1708.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Clara Maria Pires Peixoto e Alcino Armando

Lopes da Silva, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026323

FONTES & PERES � GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 665; identificação de pessoa colectiva n.º 502049405; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011029; pasta
n.º 19 269.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José Luís Peres Fontes e Maria Fernanda Gomes

Martins Peres, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026318

SOARES VIEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 424; identificação de pessoa colectiva n.º 500252300; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/20011029; pasta
n.º 13 553.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Rosa Domingues Fontes Vieira, com uma quota

de 3500 euros, e Manuel Alberto Fontes Machado, António Duarte
Fontes e José Fontes Domingues, cada um com uma quota de 500 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026314

FPE � FISCALIZAÇÃO E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3097; identificação de pessoa colectiva n.º 503397814;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 34/20011029;
pasta n.º 3097.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Dora Paula Henriques Ferreira da Maia e Paulo

Augusto Ribeiro Guedes, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026309

CARVIGAZ � GÁS E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6081; identificação de pessoa colectiva n.º 504049593;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/20011102; pas-
ta n.º 6081.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas: Serafim Rosa Pereira da Silva e Rosa Cândida da
Silva Rodrigues dos Santos Pereira, cada um com uma quota de
2500 euros.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026305

COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
DE SANTO ILDEFONSO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 70; identificação de pessoa colectiva n.º 500720142; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20011203; pasta
n.º 90.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2002-2004.
Direcção: presidente, Manuel Correia Vieira, viúvo, residente na

Rua de Vasques Mesquita, 295, Porto; vice-presidente, Afonso Mar-
tins Correia, casado, residente na referida rua, 357, 1.º, Porto; te-
soureiro, José Nogueira Soares Ferreira, casado, residente na Ave-
nida de Calouste Gulbenkian, 1694, 3.º, Senhora da Hora; secretário,
Domingos Pimentel da Costa, casado, residente na Praceta das Areias,
9, 1.º, esquerdo, traseiras, Rio Tinto; vogais: Ermelinda Maria Lur-
des da Silva Magalhães, solteira, residente na Rua de Santo Ildefonso,
123, Campo, Valongo; Joaquim Carvalho Guedes, casado, residente
na Rua de Andrade Couto, 312, 3.º, esquerdo, Senhora da Hora, e
José Augusto Oliveira Loureiro, casado, residente na Travessa de
Santo Ildefonso, 79, Campo, Valongo.

Conselho fiscal: Armando Martins Correia, casado, residente na
Rua de Andrade do Corvo, 312, 2.º, esquerdo, Matosinhos; João
Loureiro Castro, casado, residente na Rua de Trás das Telheiras, 38,
Valongo, e António Ulisses Ferreira, casado, residente na Rua de
Santo António de Contumil, 351, Porto.

Data: 30 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

4 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026302

ED. PINHEIRO TORRES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 562; identificação de pessoa colectiva n.º 500089841; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 23/20011113; pasta
n.º 15 990.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 2.º
Reforço: 41 725 500$ em reservas livres.
Capital: 250 000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Augusto de Oliveira Santos e Clarinda da

Silva Costa Oliveira Santos, cada um com uma quota de 125 000 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026300

AUTO TÁXIS VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 479; identificação de pessoa colectiva n.º 500533180; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 40/20011113; pasta
n.º 8986.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 502 410$ em dinheiro.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas: Manuel Gonçalves e Maria Manuela Miranda
Marques Gonçalves, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026298

PEREIRAS & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 905; identificação de pessoa colectiva n.º 500215960; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 17/20011113; pasta
n.º 19 400.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Fernando Alves Pereira e Mónica das Dores Gue-

des Barbosa, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026295

TGV � LITOGRAFIA E TIPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 053; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20011008; pasta n.º 11 053.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TGV � Litografia e Tipografia, L.da,
com sede na Rua de António Luís Gomes, 101, 4.º, esquerdo, fre-
guesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria de litografia e tipografia.
Consultoria de design gráfico e industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Vera Lígia
Nóbrega Teixeira e do não sócio Lourenço Fernandes de Nóbrega,
casado, residente com a primeira outorgante, que desde já são no-
meados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de
estranhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
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primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

2 � A cessão de quotas entre cônjuges, entre ascendentes e des-
cendentes ou entre sócios depende também do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 3000026292

BATEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 298/820407; identificação de pessoa colectiva n.º 501270698;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 30/20011029; pasta
n.º 19 354.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 502 410$, em dinheiro, subscrito por todos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Belmiro Pinto Bateira, com 2500 euros; Manuel

Alves Bateira, com 1250 euros, e Maria Rosa Alves Bateira, com
1250 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026287

TEIXEIRA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1457/930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503048771;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/20011026; pasta
n.º 1457.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: José António Jerónimo Rodrigues, com 4500 eu-

ros, e José António dos Santos Rodrigues, com 500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026283

ALCINO FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 230/771017; identificação de pessoa colectiva n.º 500703132;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/20011029; pasta
n.º 19 294.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.

Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios na

proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Alcino Marques de Albuquerque Fernandes, com

2500 euros; Sofia de Jesus Moreira Barbosa Fernandes, com 1250 eu-
ros, e Joaquim Augusto Coelho da Silva, com 1250 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026280

ANA & ÂNGELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5691/970826; identificação de pessoa colectiva n.º 503938980;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/20011029; pasta
n.º 5691.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 202 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: Ângela Maria Loureiro da Silva Guerra, com

2550 euros, e Ana Maria Correia de Oliveira Vieira, com 2450 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026279

EDUARDO SANTOS PINTO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 316; identificação de pessoa colectiva n.º 501240357; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 58/20011029; pasta
n.º 6332.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026256

CORAL � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 471/750925; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
6/20010907; pasta n.º 21 385.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 100 241 000$, tendo o mes-

mo sido redenominado para euros e sido transformada em sociedade
anónima, cujo contrato de sociedade é do seguinte teor:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma CORAL � Corretores de Seguros, S. A.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo Alegre, 1306-
-B, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar, manter e encerrar, em qualquer parte do
território nacional ou estrangeiro, delegações, agências, sucursais,
filiais, dependências, escritórios ou outras formas locais de repre-
sentação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto exclusivo a mediação de seguros.

ARTIGO 4.º

Tipo de sociedades participadas

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá
adquirir e alienar participações em sociedades de responsabilidade
ilimitada ou limitada, qualquer que seja o seu objecto, em sociedades
reguladas por leis especiais, bem como associar-se a quaisquer pesso-
as singulares ou colectivas, agrupamentos complementares de em-
presas e agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros, dividido em 500 000 acções tituladas ao portador,
do valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções ao portador podem, por iniciativa e a expensas do
accionista, ser convertidas em acções nominativas e estas naquelas,
conversão que se fará nos termos da lei.

2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000,
5000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

4 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto até ao
limite legalmente fixado, as quais poderão ser remíveis pelo seu valor
nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme deliberação dos
accionistas.

5 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer tipo, nos
termos da lei e nas condições e termos estabelecidos pela assembleia
geral.

2 � Quando as obrigações não forem escriturais, os respectivos
títulos serão assinados por dois administradores, podendo as assina-
turas ser feitas por meio de chancelas por eles autorizadas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 � A assembleia geral reunirá na sede social ou em local indica-
do nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde esta
se situe.

3 � Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias
gerais poderão ser convocadas, pelo presidente da mesa, por cartas
registadas com a antecedência mínima de 21 dias.

4 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
por um secretário, accionista ou não, os quais serão eleitos por um
período de quatro anos civis, podendo ser reeleitos por uma ou mais
vezes.

ARTIGO 9.º

Deliberações da assembleia geral

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social
nela representado, sem prejuízo do disposto no presente contrato
de sociedade ou em disposição legal.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Só podem tomar parte e votar nas reuniões da assembleia

geral os accionistas possuidores de um número de acções não infe-
rior a 100, que, até cinco dias antes da realização da assembleia,
provem, em conformidade com o registo ou com a posse dos títulos
ou cautelas ou de certificado emitido por intermediário financeiro
deles depositário, a sua legitimidade para o exercício dos direitos
que são inerentes às suas acções.

4 � Os accionistas possuidores de menor número de acções po-
derão agrupar-se de forma a completarem o número de acções exi-
gidos nos termos do disposto nos números antecedentes e fazerem-
-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 10.º

Deliberações da assembleia geral

Compete à assembleia geral, para além do mais consignado na lei
e nestes estatutos, deliberar sobre:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) A incorporação de reservas no capital;
c) A distribuição de lucros, incluindo adiantamentos por conta

destes, e de reservas;
d) A eleição e a destituição de todos ou de alguns dos membros

dos órgãos sociais;
e) A remuneração ou não dos membros dos órgãos sociais;
f) O aumento ou a redução do capital social.

ARTIGO 11.º

Representação nas assembleias gerais

1 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assem-
bleia geral pelo seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, por outro
accionista ou por membro do conselho de administração, que o
mandatará por meio de simples carta, dirigida ao presidente da mesa,
com indicação expressa da reunião da assembleia geral para a qual
será válido o mandato.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão repre-
sentados pela pessoa singular indicada na carta subscrita por quem
tenha poderes para a obrigar, devendo a carta satisfazer os requi-
sitos do número antecedente.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração será composto por três ou cin-
co membros, remunerados ou não e dispensados ou não de caução,
consoante o que for deliberado em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleja o conselho de administração
designará o seu presidente, que gozará de voto de qualidade.

3 � O mandato dos membros do conselho é de quatro anos civis,
podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por outros dois administradores, deven-
do realizar-se pelo menos uma reunião em cada três meses.

2 � A convocação pelo presidente poderá ser feita por qualquer
forma.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação não poderá ser utilizado mais
do que uma vez.

4 � É permitido o voto por correspondência.
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5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos administradores presentes ou representados e dos
que votem por correspondência, tendo o presidente voto de quali-
dade.

ARTIGO 14.º

Poderes do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete, para além das atri-
buições gerais que pela lei e pelo presente contrato lhe são conferi-
das:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais
e efectuar todas as operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou não, dá-los
de locação ou reconhecer direitos sobre eles;

d) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou es-
trangeiro;

e) Deliberar sobre a abertura e o encerramento de estabelecimen-
tos ou partes importantes destes;

f) Deliberar sobre extensões ou reduções da actividade da empresa;
g) Deliberar sobre a mudança de sede;
h) Deliberar sobre projectos de fusão, de cisão e de transforma-

ção da sociedade.
2 � O conselho de administração, ou quem o represente, não po-

derá obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam
respeito exclusivamente às suas operações, nem conceder a tercei-
ros, em nome dela, quaisquer garantias, inclusive finanças.

ARTIGO 15.º

Delegação de poderes e vinculação da sociedade

1 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-
ministradores parte dos seus poderes, a execução das suas delibera-
ções e a gestão corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limi-
tes fixados na deliberação que os designar.

2 � O conselho de administração pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

3 � A sociedade fica obrigada com as assinaturas conjuntas de
dois administradores, ou com as assinaturas conjuntas de um admi-
nistrador e de um mandatário com poderes para o acto ou conjunto
de actos, nos termos do respectivo mandato, ou de um só mandatá-
rio com poderes especiais para um determinado acto ou categoria
de actos.

4 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer dos membros do conselho de administração ou de mandatá-
rio com poderes bastantes.

ARTIGO 16.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o respectivo suplente, ambos revisores ofi-

ciais de contas, serão eleitos pela assembleia geral, sendo permitida
a sua reeleição por uma ou mais vezes, tendo o respectivo mandato
a duração de quatro anos civis.

ARTIGO 17.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos resultantes do balanço terão a aplicação
que for deliberada em assembleia geral.

2 � Precedendo deliberação da assembleia geral e parecer favo-
rável do fiscal único, poderá o conselho de administração, nos ter-
mos da lei, proceder à distribuição de reservas aos accionistas ou
fazer adiantamentos sobre os lucros no decurso de um exercício.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral
ou nos casos previstos na lei.

ARTIGO 19.º

Liquidação

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade deter-
minará o prazo e a forma da liquidação e designará os liquidatários.

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Manutenção em funções

Excepto nos casos de destituição ou de renúncia, os titulares dos
órgãos sociais deverão manter-se em funções até à data da posse
dos substitutos, mesmo que esta tenha lugar para além do período
para que hajam sido designados.

ARTIGO 21.º

Revogação das normas dispositivas do Código
das Sociedades Comerciais

Por deliberação dos accionistas, tomada por maioria dos votos
emitidos, poderão ser derrogadas as normas dispositivas do Código
das Sociedades Comerciais.

Mais certifico o seguinte:
Designados os seguintes membros dos órgãos sociais, em 20 de

Julho de 2001, para o quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: presidente, Salvador Fernandes Cae-

tano, casado, residente na Avenida do Infante D. Henrique, 700,
Vila Nova de Gaia; vogais: José Reis da Silva Ramos, casado, resi-
dente na Avenida de Vasco da Gama, 467, Miramar, Arcozelo, Vila
Nova de Gaia; Alberto Júlio da Silva Fernandes, casado, residente na
Rua de Alves Redol, 314, 3.º, esquerdo, B, Porto.

Fiscal único: Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direi-
to, Porto, representada por Rui Alberto Machado de Sousa, casado,
revisor oficial de contas, residente na referida Rua de Sá da Bandei-
ra; suplente, Manuel Calvão Pires, casado, revisor oficial de contas,
residente na mesma Rua de Sá da Bandeira.

Está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026251

M. PLANO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4981; identificação de pessoa colectiva n.º 503807435; inscrições
n.os 2, 3 e 4; números e data das apresentações: 48-50/20010710;
pasta n.º 4981.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do gerente Rui António Fernandes e Maga-
lhães, por renúncia.

Data: 20 de Abril de 2001.
Designação da gerente Sofia da Silva Almeida, casada, residente

na Rua da Senhora da Hora, 480, Pedroso, Vila Nova de Gaia.
Data: 20 de Abril de 2001.
Mais certifico que foi aumentado o capital com 2007,20 euros,

em dinheiro, subscrito, quanto a 669,70 euros, por cada um dos só-
cios António Severino e Rui António, e, quanto a 669,06 euros, pelo
sócio Ricardo Jorge.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Severino de Sá e Magalhães e Rui Antó-

nio Fernandes e Magalhães, cada um com uma quota de 1666,67 eu-
ros, e Ricardo Jorge Fernandes e Magalhães, com uma quota de
1666,66 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026243

ARQUIPE � ESTUDOS E MONTAGENS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 176; identificação de pessoa colectiva n.º 502314087; inscri-
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ção n.º 4; número e data da apresentação: 72/20011030; pasta
n.º 2771.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Ricardo Augusto Pereira da Costa Lima e Alcindo

Sequeira André, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026235

CABELEIREIROS E ESTÉTICA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7195; identificação de pessoa colectiva n.º 504299204; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20011030; pasta n.º 7195.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Mónica Raquel Mendes dos Santos e Quitéria Maria

Oliveira dos Santos, cada uma com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026226

ATELIER DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3587; identificação de pessoa colectiva n.º 503500232; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/20011030; pasta n.º 3587.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Correia de Oliveira e Maria Idília Go-

mes Alves de Oliveira, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026223

ARTUR LOPES, FILHO E GENRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 161; identificação de pessoa colectiva n.º 500031606; número
e data da apresentação: 79/20011030; pasta n.º 10 070.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 68 168 700$ em dinheiro, subscrito, quanto a 40 901 220$,
pelo sócio Jaime Manuel, e 27 267 480$ pela sócia Maria de Fáti-
ma, a acrescer às anteriores quotas.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 6.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jaime Queirós Ribeiro, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Francisco Carqueja, 179, 2.º, esquerdo, da fregue-
sia de Campanhã, da cidade do Porto.

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, mudar a
sede para outro local do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como poderá criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na indústria de construção civil e execu-
ção de empreitadas de obras públicas e particulares, compra e venda
de imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
350 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
210 000 euros, pertencente ao sócio Jaime Manuel Queirós Ribeiro,
e outra do valor nominal de 140 000 euros, pertencente à sócia Maria
de Fátima Semião da Costa Melo Ribeiro.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das respectivas quotas, até ao montante do capi-
tal social, ficando ainda facultado fornecer à sociedade os suprimen-
tos de que ela carecer para normal processamento das suas actividades,
mediante as condições que forem exigidas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jaime Manuel
Queirós Ribeiro, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em quaisquer actos ou
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido ao gerente fazer intervir a so-
ciedade em quaisquer actos ou documentos estranhos à sua normal
actividade, designadamente em letras de favor, fianças e abonações.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026215

FRAZÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 558; identificação de pessoa colectiva n.º 502510560; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 9/20011030; pasta n.º 19 772.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: José da Conceição Costa Frazão e Maria Aurelina

Pereira Campelos, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026211

L. MARQUES BARBOSA & SÁ PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3769; identificação de pessoa colectiva n.º 503548423; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 17/20011030; pasta n.º 3769.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Licínio Marques Barbosa, com uma quota de

4000 euros, e Carlos Alberto de Sá Pinto, com uma quota de 1000 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026208

TALHO HORIZONTE COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2170; identificação de pessoa colectiva n.º 503198439;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20011030;
pasta n.º 2170.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Pedro dos Santos Rodrigues e Maria do Carmo de

Almeida Bernardo Rodrigues, cada um com uma quota de 2500 eu-
ros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026203

CAFÉ BAR BRASÍLIA TRÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 143; identificação de pessoa colectiva n.º 501760873; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20011030; pasta n.º 9935.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Botelho Dias Mourão e Adelino Bote-

lho Dias Mourão, cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026189

BRUNCOLOR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 074; identificação de pessoa colectiva n.º 500048622; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 37; números e data
das apresentações: 68-69/20011030; pasta n.º 2893.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções dos gerentes do grupo A: Frank Holt e David
Jonh Williams, por renúncia.

Data: 31 de Agosto de 2001.
Designação de gerentes do grupo A: Michael Greenhalgh, divorci-

ado, e Neil Paul Broadhurst, casado.
Data: 31 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026182

QUITECA � COMÉRCIO E INDÚSTRIAS
QUÍMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 021; identificação de pessoa colectiva n.º 501298479; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 64/20011026; pasta
n.º 2133.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026177

PRUMAZUL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8215; identificação de pessoa colectiva n.º 504610686; averba-

mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 58-59/20011026; pasta n.º 8215.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de 14 de Outubro, 629, 4.º, direito,
traseiras, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Cessação de funções do gerente Fernando Marcos dos Reis, por
renúncia.

Data: 8 de Outubro de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026174

O EXECUTIVO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5595; identificação de pessoa colectiva n.º 502452315; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; números e data das
apresentações: 36-37/20011026; pasta n.º 5595.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do gerente Franquelim Amaral de Oliveira,
por renúncia.

Data: 22 de Outubro de 2001.
Designação de gerente: Maria da Graça dos Santos Peixoto, ca-

sada.
Data: 22 de Outubro de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026168

MAGNIGAL � COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4081; identificação de pessoa colectiva n.º 503601683; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
20011026; pasta n.º 4081.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua dos Terços, 161, freguesia de Canelas,
Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026165

JOMINA � IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1372; identificação de pessoa colectiva n.º 503048330; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 38/20011026; pasta n.º 1372.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o ano de 2001.
Administrador único, Maria da Graça dos Santos Peixoto, sol-

teira, residente na Rua de Ferreira de Castro, 119, 4.º, direito,
Gaia.

Fiscal único: efectivo, A. Gonçalves Monteiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fernando
da Silva Rente, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na Rua de João de Deus, 6, 6.º, sala 602, Porto; suplen-
te, António Soares, casado, com o mesmo domicílio profissional do
anterior.

Data: 31 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026147
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DOIS ERRES � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3074/950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503936001;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20011105; pasta
n.º 3074.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pela sócia Maria

Rosa na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócia e quotas: Maria Rosa António das Neves Teixeira, com duas

quotas de 2500 euros cada uma.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

20 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026121

FRANKLIN � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 790; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
32/010814.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Franklin � Transportes, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua do Bairro da CP, 18, freguesia de
Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no transporte de mercadorias até
3500 kg.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, sendo titular da totalidade do capital o sócio único,
Emanuel Franclim Sousa Almeida.

4.º

A sociedade pode exigir do sócio único prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio único, Emanuel
Franclim Sousa Almeida, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

Disposição transitória

A gerência pode proceder ao levantamento da totalidade do capi-
tal social depositado em nome da sociedade para fazer face às des-
pesas com esta escritura, seu registo, publicações, aquisição de bens
de equipamento e instalação da sociedade.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria
Helena Serra de Barros Guerra. 3000026116

IMOBILIÁRIA SÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 460/731108; identificação de pessoa colectiva n.º 500137080;
averbamentos n.os 4 e 5 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: Of. 59 e 60-62/20011105; pasta n.º 15 504.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Alberto José de Sá, por óbito,

em 17 de Janeiro de 2002.
Cessação de funções de gerente de Armando José de Sá, por óbi-

to, em 11 de Novembro de 1993.

Está conforme.

11 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026111

AGIPLANO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3130/950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503416223;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 26/20011105; pas-
ta n.º 3130.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2001-

-2003.
Conselho de administração: presidente, Alfredo Pina de Almeida

Rebelo, casado, residente na Rua de João Paulo Freire, 73, 8.º, es-
querdo, Porto; vogais: Maria Inês Velasco de Gouveia Durão Pina
Rebelo, casada, residente na Rua de João Paulo Freire, 73, 8.º, es-
querdo, Porto, e João Francisco de Gouveia Durão Pina Rebelo,
casado, residente na Rua do Marechal Saldanha, 29, 1.º, direito, Porto.

Fiscal único: João Fernandes & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Praia da Vitória,
71-A, 11.º, Lisboa, representada por Inês Bastos Viegas Clare Ne-
ves Girão de Almeida, revisora oficial de contas, casada, com domi-
cílio na Praça do Bom Sucesso, 127 a 131, 7.º, sala 701, Porto;
suplente, Figueiredo & Neves, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lis-
boa, representada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves, solteira,
maior, revisora oficial de contas, com domicílio na referida Praça
do Bom Sucesso.

Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Está conforme.

20 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026109

A TRANSPORTADORA LUSITÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 098/500516; identificação de pessoa colectiva n.º 500005648;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
of. 57/20011106; pasta n.º 9232.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Cessação de funções de gerente de João Lopes, por óbito, em 18 de

Setembro de 1981.

Está conforme.

21 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026105

DUPLORISCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7875/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504491580;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 43/20011025; pasta
n.º 7875.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido dada nova redac-

ção aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo das sócias
Helena Maria de Figueiredo Dias Coelho e Carmem Maria Veloso
Ribeiro, já nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois ge-
rentes.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026102

FERNANDA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7460/990304; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/
20011026; pasta n.º 7460.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Custódio Fernando da Costa Freitas, com 2500 euros; e
2) Maria Fernanda Pereira de Moura Freitas, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026097

ALLEN & REMÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2506/940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503265918;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20011026; pasta
n.º 2506.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José João de Jesus dos Remédios, com 2500 euros; e
2) Maria da Conceição Simões Allen Remédios, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026091

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 662/780328; identificação de pessoa colectiva n.º 500753830;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/20011026; pasta
n.º 2206.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Pereira da Silva, com 2500 euros; e
2) Maria de Lurdes Camarinha Tavares, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026088

MANALMO � SERIGRAFIA, PUBLICIDADE
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4512/960808; identificação de pessoa colectiva
n.º 503695130; inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e datas das apresentações: 14/20011026 e 1/
20011112; pasta n.º 4512.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento e redenominação.
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Alves Moreira, com 3500 euros;
2) Maria da Conceição Oliveira Alves Moreira, com 1500 euros.
Sede: deslocada para a Rua da Calçada da Rainha, 525, freguesia

de Grijó, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026082

FILIFRIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4096/960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503601691;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 65/20011026; pasta
n.º 4096.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Álvaro Filipe Pinheiro de Vasconcelos Mateus, com 2500 eu-

ros; e
2) Álvaro Vasconcelos Mateus, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026075

ELECTRO JACOBINOS � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6427/980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504119397;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 53/20011026; pasta
n.º 6428.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Outubro de 2001.

Está conforme.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026065

CASA DE PASTO MOINHO DE VENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 140/860516; identificação de pessoa colectiva n.º 501669302;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/20011026; pasta
n.º 8615.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
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Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios, na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Almeida Loureiro, com 4500 euros; e
2) Adriano Artur Loureiro Cabouço, com 500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026051

RFORUM � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3344/950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503454320;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 45/20011026; pasta
n.º 3344.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios, na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Cecília Sousa Fernandes Afonso Costa Tavares, com

2500 euros; e
2) Rogério da Costa Tavares, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026046

CERQUEIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 554/830217; identificação de pessoa colectiva n.º 501357327;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 33/20011026; pasta
n.º 7453.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os só-

cios, na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Américo António Lopes, com 2500 euros; e
2) Manuel Oliveira da Rocha, com 2500 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026039

CALDEIRA, CLEMENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 721/540405; identificação de pessoa colectiva n.º 500050791;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/20011026; pasta
n.º 19 767.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios,

na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.

Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Mário Caetano Moreira Silva Dias, com 1250 euros;
2) José Camelo Freire Oliveira, com 1250 euros;
3) Agostinho Luís Monteiro Gomes, com 1250 euros; e
4) Maria Couto de Magalhães Dias, com 1250 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026030

CRATERIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 190/20011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 503761850; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/
20011026; pasta n.º 11 190.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua de José Maria Pedroto, 23, 1.º, habitação A, freguesia

de Paranhos, Porto.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026023

CLÍNICA DE MEDICINA E DENTÁRIA
DR. CAMPOS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 198/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502312521;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/20011029; pasta
n.º 2780.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 4.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios na

proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Manuel de Almeida Campos Lopes, com 2500 euros;
2) Ana Paula Machado Aguiar Moreira de Carvalho Almeida Cam-

pos, com 1250 euros; e
3) Maria Inês Leal Machado Aguiar Moreira de Carvalho, com

1250 euros.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 3000026005

CENTRAL DE ACESSÓRIOS � VESTUÁRIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8033; identificação de pessoa colectiva n.º 504534742; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20011030; pasta n.º 8033.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de Joaquim Fernando Rodrigues Gonçalves,
por óbito, em 31 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

13 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025950
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JORGE VALDEMAR & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4955; identificação de pessoa colectiva n.º 503797251;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20011030;
pasta n.º 4955.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, alteração e redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Jorge Valdemar Alves Ferreira;
2) Francisco António Alves Ferreira,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025948

CLÍNICA VETERINÁRIA DAS ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 309; identificação de pessoa colectiva n.º 501761209; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/20011030; pasta
n.º 11 013.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Américo António de Oliveira Moreira, com uma quota de

4000 euros;
2) Maria Fernanda da Costa Pereira Viana de Oliveira Moreira,

com uma quota de 1000 euros.

É o que cumpre certificar.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025944

MARQUES, LEITE & VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 470; identificação de pessoa colectiva n.º 500716358; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 29/26102001; pasta
n.º 9617.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente: António João Soares Marques, casado,
residente na Rua dos Quatro Caminhos, Vereda Um, 22, 2.º, direito,
Vila Nova de Gaia.

Data: 1 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025931

BRANCO & SILVA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2472; identificação de pessoa colectiva n.º 503265977;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20011026; pas-
ta n.º 2472.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção das

quotas.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Vasco Cardoso da Silva;
2) Maria da Conceição Morais Branco,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025928

CASA DOS CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 671; identificação de pessoa colectiva n.º 502471425; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/20011029; pasta
n.º 6675.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Alice da Rocha Pereira da Silva;
2) Manuel Morais,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025923

CARVALHO DA ROCHA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 361; identificação de pessoa colectiva n.º 501410775; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 42/20011113; pasta
n.º 19 935.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João de Oliveira Soares;
2) Dina Maria Tavares Correia,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025919

CISF VEÍCULOS � SOCIEDADE DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 348; identificação de pessoa colectiva n.º 502315881; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 22, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 23 e inscrição n.º 24; números e data das apresentações: 51-52/
20011113 e 1/20011203; pasta n.º 1207.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente de José Luís Roque de Oliveira
Pinto, por renúncia.

Data: 31 de Julho de 2001.
Cessação de funções de Alípio Barrosa Pereira Dias, por renún-

cia.
Data: 31 de Julho de 2001.
Designação de gerentes: Paulo Azevedo Pereira da Silva, casado,

residente na Avenida de Nuno Álvares Pereira, 50, Porto, e Nélson
Ricardo Bessa Machado, casado, residente na Rua de Tomás Ribei-
ro, 11, 5.º, esquerdo, Porto.

Data: 31 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025916
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D�ITÁLIA � COMÉRCIO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6961; identificação de pessoa colectiva n.º 504228471; inscrição
n.º 7 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 39 e 40/20011113; pasta n.º 6961.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Marreco, 71, 1.º, esquerdo, Lavra,
Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025913

CLÍNICA VETERINÁRIA S. FRANCISCO DE ASSIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6532; identificação de pessoa colectiva n.º 504217046; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/20011113; pasta n.º 6532.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Antonieta Gonçalves Teixeira Ferreira, com

uma quota de 5000 euros.

É o que cumpre certificar.

29 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025907

BERTINOS � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 835; identificação de pessoa colectiva n.º 501951776; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/20011113; pasta
n.º 17 498.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 2 de Outubro de 2001.

É o que cumpre certificar.

30 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000025901

SILVA & COUTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 195; identificação de pessoa colectiva n.º 500869936; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 46/20011022; pasta
n.º 17 310.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 95 726$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º, passando a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
43 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 21 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, já no-
meados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois  gerentes.

É o que cumpre certificar.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026248

AUTOGLASS � VIDROS PARA VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 580; identificação de pessoa colectiva n.º 502831243; inscrições
n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 5 e 6/20011025; pasta
n.º 580.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação do revisor oficial de contas: Magalhães, Neves e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor oficial de contas, casa-
do, residente na Rua de Domingos Sequeira, 262, 5.º, direito, Porto;
suplente, Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por Carlos Loureiro, revisor oficial de
contas, casado, residente na Rua do Seminário, 7, 10.º, esquerdo,
Lisboa.

Data: 29 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026244

AF E JP � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1461; identificação de pessoa colectiva n.º 503048194; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 28 e 29/20010914; pasta n.º 1461.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi exonerado de gerente
João Maria Teixeira Leão, por renúncia.

Data: 1 de Agosto de 2001.
Mais certifico que foi designada gerente Maria Estrela Lima San-

tos.
Data: 1 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026241

T & Q � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 260; identificação de pessoa colectiva n.º 502619570; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 60/
20011026; pasta n.º 7833.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua dos Terços, 129, armazém 1, freguesia
de Canelas, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026234

SOGRAN � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DA GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 318; identificação de pessoa colectiva n.º 502398183; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/20010709; pasta
n.º 3465.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas, tendo,
em consequência, sido alterados os artigos 2.º, 3.º, 4.º e 7.º, passan-
do a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas, reconstrução, construção, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, bem como a gestão dos
mesmos.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 4750 euros, do sócio Manuel Fernando Santos
da Silva, e outra de 250 euros, da sócia Maria de Fátima Alves do Couto
da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Fernando
Santos da Silva.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, basta a assinatura do gerente.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência, a gerên-
cia poderá comprar e vender quaisquer bens móveis, tomar ou dar
de arrendamento quaisquer prédios, subscrever, adquirir, alienar ou
onerar participações noutras sociedades, bem como assinar contra-
tos de locação financeira e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por exclusão de sócio;
b) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou inclu-

ída em massa solvida ou insolvente, ou, por qualquer outro modo,
apreendida judicialmente, bem como por divórcio, separação judici-
al de pessoas e bens ou só bens e desde que, em consequência de
qualquer processo judicial ou extrajudicial, ou de liquidação de patri-
mónio, a quota seja atribuída, total ou parcialmente, a um terceiro
não sócio e na parte que for adjudicada a este;

c) A quota que seja amortizada por aplicação deste artigo terá
como contrapartida o correspondente valor do último balanço apro-
vado, com excepção da exclusão de um sócio em que a contrapar-
tida pela quota será o respectivo valor nominal ou a do valor cons-
tante do último balanço aprovado, se este for inferior àquele,
liquidada em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem
juros, vencendo-se a primeira três meses após a realização da res-
pectiva assembleia geral;

d) Será amortizada a quota por acordo com o titular ou ainda a
quota de um sócio, pela sua morte, interdição, inabilitação ou exo-
neração, salvo decisão contrária de todos os restantes sócios;

e) Nestes casos, a contrapartida de amortização é, no primeiro
caso, o acordado e, nos restantes, o estipulado pelo Código das So-
ciedades Comerciais.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026225

FACIL � SOCIEDADE DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3168; identificação de pessoa colectiva n.º 502967650; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 46/
20011029; pasta n.º 21 449.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Coronel Almeida Valente, 258, fre-
guesia de Paranhos, Porto.

É o que cumpre certificar.

10 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
3000026219

PORTO � 2.A SECÇÃO

MARCO SELORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 675; identificação de pessoa colectiva n.º 505714418; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/010823; pasta n.º 24 273.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marco Selores, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Travessa da Póvoa, 102, rés-do-chão, na freguesia do
Bonfim, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação do sócio único a gerência da
sociedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo
concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em comércio de aparelhos telemóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, em todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Ponte Chora. 1000048028

SANTO TIRSO

ÁREA DE INTERVENÇÃO � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5367/
011217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/011217.

Certifico que entre Sara Manuel Ferreira de Sousa, Manuel Gomes
de Sousa e Fernanda Maria Baptista Ferreira de Sousa, estes dois
últimos em seu nome e em representação do seu filho menor, Rui
Manuel Ferreira de Sousa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Área de Intervenção � Socie-
dade Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Raúl Augusto Castro Fernan-
des, freguesia e concelho de Santo Tirso.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda e arrenda-
mento de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, pro-
moção imobiliária, gestão de imóveis, construção civil e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Sara
Manuel Ferreira de Sousa, Manuel Gomes de Sousa e Fernanda
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Maria Baptista Ferreira de Sousa, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias assinaturas de dois gerentes, sendo sem-
pre uma delas a do gerente Manuel Gomes de Sousa.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais, poderá a gerência comprar
e vender veículos automóveis e bens imóveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia. 1000008116

PAULO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5242/011024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
29/011024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Paulo
Jorge Baptista Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 161275206, ca-
sado com Maria Júlia da Costa Neto sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Negrelos (São Tomé), residen-
te na Travessa do Vau, 37, freguesia do Campo (São Martinho),
ambas do concelho de Santo Tirso, portador do bilhete de identi-
dade n.º 8857124, emitido em 3 de Setembro de 1996 pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Gonçalves, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Travessa do Vau, 37, freguesia de Campo
(São Martinho), concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na confecção e comércio de têxteis lar.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-

clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000007910

NORGLOBAL � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5362/
011214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/011214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Luís
Miguel Mendes Moura, contribuinte fiscal n.º 195603729, natural
da freguesia e concelho de Santo Tirso, residente na Rua dos Com-
batentes da 1.ª Grande Guerra, 64, freguesia de Guidões, concelho de
Trofa, casado com Maria Elisabete Dias Silva Moura sob o regime
de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 9153970, emitido em 4 de Outubro de 1996, em Lisboa, pelos
Serviços de Identificação Civil, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação NORGLOBAL � Con-
tabilidade e Consultoria Fiscal, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua dos Combatentes da 1.ª Grande Guerra, 46, freguesia de
Guidões, concelho de Trofa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
contabilidade. Consultadoria na área fiscal.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia. 1000008114

ELECTRO PEDRO CARVALHO � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5363/
011214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/011214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios:

1.º Pedro Miguel da Costa Carvalho, casado com Alzira Manuela
Pereira Vasconcelos no regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Bougado (São Martinho), concelho de Santo Tirso,
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residente na Rua de Angola, 12, Trofa, titular do bilhete de identi-
dade n.º 10187230, emitido pelos Serviços de Identificação de Lis-
boa em 4 de Fevereiro de 2000, contribuinte fiscal n.º 203295935;

2.º Rita da Costa Carvalho, casada com Joaquim Gomes de Carva-
lho no regime de comunhão de adquiridos, residente com o primeiro
outorgante, natural da freguesia de Bougado (São Martinho), conce-
lho de Santo Tirso, titular do bilhete de identidade n.º 1911882,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 24 de
Março de 1992, contribuinte fiscal n.º 103734660,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Electro Pedro Carvalho � Comércio
de Electrodomésticos, L.da, com sede na Rua de Adriano Fernandes,
194, freguesia de Bougado (São Martinho), concelho de Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de electrodomésti-
cos, aparelhos de ar condicionado e equipamento hoteleiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Pedro Miguel
da Costa Carvalho, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia. 1000008110

RAMIRO SILVA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5314/
011123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/011123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios:

1.º Fernando da Silva Rodrigues, casado com Clarisse Maria Fer-
reira Teixeira Rodrigues no regime de comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia e concelho de Vila Verde, residente na Travessa de
D. João IV, 13, Vermoim, Maia, titular do bilhete de identidade
n.º 5807818, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 12 de Maio de 2000, contribuinte fiscal n.º 118420224;

2.º Maria da Graça Pinto Ferreira Coelho, casada com José Mei-
reles Martins Pereira no regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Roriz, concelho de Santo Tirso, residente na Rua de
Silva Araújo, sem número de polícia, Vila das Aves, Santo Tirso,
titular do bilhete de identidade n.º 3738665, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa em 24 de Julho de 1998, contribu-
inte fiscal n.º 159550165;

3.º Ramiro da Silva Rodrigues, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Loureira, concelho de Vila Verde, residente na Rua da Fonte
da Moura, 741, rés-do-chão, esquerdo, Porto, titular do bilhete de
identidade n.º 7816849, emitido pelos SIC de Braga, em 1 de Feve-
reiro de 2000, CF n.º 187832480;
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ramiro Silva & Rodrigues, L.da, com
sede no lugar da Barca, freguesia de Vila das Aves, concelho de San-
to Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, fabricação e comercialização de artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 760 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 89 684 euros, pertencente ao sócio Fernando da Silva Rodrigues,
outra do valor nominal de 9976 euros, pertencente à sócia Maria da
Graça Pinto Ferreira Coelho, e outra do valor nominal de 100 eu-
ros, pertencente ao sócio Ramiro da Silva Rodrigues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Fernando da
Silva Rodrigues, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000008261

MANUEL ALBERTO DA FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5339/
011203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/011203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Manuel
Alberto Ferreira da Fonseca, casado no regime de comunhão de ad-
quiridos com Albertina Fernanda Soares Araújo, natural da freguesia
de Monte Córdova, do concelho de Santo Tirso, onde reside no lu-
gar de Penedo, titular do bilhete de identidade n.º 7005583, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 26 de Julho de
2001, contribuinte fiscal n.º 179019570, a qual se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Manuel Alberto da Fonseca, Uni-
pessoal, L.da, com sede no lugar de Penedo, freguesia de Monte
Córdova, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
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lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000008324

CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5187/
011003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/011003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios:

1.º Manuel António Paiva Carneiro, casado sob o regime de co-
munhão geral de bens com Laurinda de Sousa Martins, natural da
freguesia de Coronado (São Romão), concelho de Santo Tirso, resi-
dente na Rua da Fontiela, 224, em São Romão do Coronado, Trofa,
titular do bilhete de identidade n.º 1695418, emitido pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal de Lisboa em 4 de Dezembro de 1990,
contribuinte fiscal n.º 170287408;

2.º Guilherme Manuel Martins Carneiro, casado com Maria Celes-
te Almeida da Silva no regime de comunhão de adquiridos, natural
da referida freguesia de Coronado (São Romão) e residente na dita
Rua da Fontiela, 222, titular do bilhete de identidade n.º 6953582,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 13 de
Abril de 2000, contribuinte fiscal n.º 169053245;

3.º David Fernando Martins Carneiro, casado com Maria Teresa
Pereira Pinto no regime de comunhão de adquiridos, natural da re-
ferida freguesia de Coronado (São Romão) e residente na dita Rua
da Fontiela, 224, titular do bilhete de identidade n.º 6953579, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 23 de Janei-
ro de 1998, contribuinte fiscal n.º 169053237,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carneiro & Filhos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Fontiela, 224, freguesia de São
Romão de Coronado, concelho de Trofa.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de máquinas, ferra-
mentas e acessórios para a indústria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Paiva Carneiro,
e duas iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a
cada um dos restantes sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a todos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerência será
deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a mesma con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
h) Se por falecimento de um sócio os herdeiros, no prazo de

90 dias, a contar da data do falecimento, não designarem, de entre
eles, um representante comum.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000008322

PAULO SALGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5333/
011129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/011129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Paulo
Jorge Salgado Ferreira, casado com Elisabete Sousa Moreira sob o
regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Massarelos,
concelho do Porto, residente na Rua de João de Deus, edifício Sol
Nascente, 63, apartamento 21, freguesia de Ribeirão, concelho de
Vila Nova de Famalicão, titular do bilhete de identidade
n.º 11025099, emitido em 9 de Janeiro de 2001, em Lisboa, pelos
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Serviços de Identificação Civil, contribuinte fiscal n.º 200204394, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Salgado, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Maria, 880, freguesia de
Alvarelhos, concelho da Trofa.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serralharia de construção civil e acti-
vidades de mecânica geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
outorgante.

2 � O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital, até ao montante global de 25 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000008337

MULTILISTA � SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5261/
011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/011030.

Certifico que entre Hélder Manuel Pinheiro Martins e Márcia Paula
Rodrigues Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MULTILISTA � Serviços Pu-
blicitários, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Sousa Trepa, Galerias Moura
Center, 60, freguesia e concelho de Santo Tirso.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços publicitários, edição
de livros e catálogos publicitários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal

de 4500 euros, pertencente ao sócio Hélder Manuel Pinheiro Mar-
tins, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Márcia Paula Rodrigues Ferreira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

4 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia. 1000008099

TROFILIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5269/
011106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/011106.

Certifico que entre Manuel Horácio Carvalho Figueiredo e Cláu-
dia Rute Campos Monteiro Figueiredo foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TROFILIMPA � Servi-
ços de Limpeza, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Martinho,
edifício Monge Pedro, 256-D, bloco B, 4.º, esquerdo, freguesia de
Bougado (São Martinho), concelho de Trofa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
limpeza industrial.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital, até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Manuel Horácio Carvalho Figueiredo, que desde já
fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.
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ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia. 1000008095

GARSTEEL � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5277/
011108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 93/011108.

Certifico que entre Rui Augusto da Costa Garcia, Miguel Paulo da
Costa Garcia e Carlos Maciel da Costa Garcia foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GARSTEEL � Constru-
ções Metálicas, L.da, e tem a sua sede no lugar do Sobrado, freguesia
de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
estruturas metálicas e de construções metálicas pré-fabricadas.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1670 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Noémia Monteiro Gouveia. 1000008092

SANTARÉM
ALCANENA

ARMÉNIO ALMEIRÃO, L.DA

Sede: Rua do Moinho de Vento, 455, Espinheiro, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 946/
011214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
011214.

Certifico que entre Arménio Joaquim Lopes Almeirão e mulher,
Graciete Silva Caldeira Almeirão, casados na comunhão de adquiri-
dos, residentes na Rua do Moinho de Vento, 455, freguesia de Espi-
nheiro, concelho de Alcanena, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arménio Almeirão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho de Vento,
445, freguesia de Espinheiro, concelho de Alcanena.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares
e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Arménio Joaquim Lopes
Almeirão e Graciete Silva Caldeira Almeirão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000008131
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ALPIARÇA

AGRO-PECUÁRIA DOS RAPOSOS � SOCIEDADE
AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 78/
890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502152290; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/27122001.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo, em consequência, o artigo 11.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 11.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
49 879 euros e 80 cêntimos, e corresponde à soma de quatro quotas
iguais de 12 469 euros e 95 cêntimos cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios, respectivamente, Manuel José dos Santos Ra-
poso, Noémia da Costa Cunha Raposo, Ambrósio Cunha Raposo e
Paulo Cunha Raposo.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

Ficou depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xa-
vier Correia. 1000008091

GARRIDO & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 205/
040188; identificação de pessoa colectiva n.º 501916253; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/26122001.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 25 000 euros,
uma de cada um dos sócios, Joaquim José Duarte Garrido e Emília da
Conceição Botas Garrido.

Ficou depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xa-
vier Correia. 1000008094

PEDRO CARLOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 208/
951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503510726; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/20011228.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas, uma de 250 euros, pertencente ao sócio Pedro Pereira Car-
los, uma de 250 euros, pertencente à sócia Luísa Sanfona Paulino
Pereira Carlos, uma de 2250 euros, pertencente à sócia Cátia Ale-
xandra Paulino Carlos, e uma de 2250 euros, pertencente à sócia
Vânia Sofia Paulino Carlos.

Ficou depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xa-
vier Correia. 1000008097

O NOVO CHOURIÇO � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 117/
930222; identificação de pessoa colectiva n.º 502934131; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 12/20011228.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo, em consequência, o artigo 4.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é
50 000 euros, e encontra-se dividido e representado por acções com
o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções podem ser nominativas ou ao portador e repre-
sentam-se por títulos de 1, 10, 100, 1000 e 10 000 acções, os quais
deverão ser assinados por dois administradores.

Ficou depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xa-
vier Correia. 1000008100

CONFRACIMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 282/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504195409; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/28122001.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 500 euros, de que é titular Fernando Manuel de Jesus
Nunes Bento, uma no valor nominal de 2250 euros, de que é titular
Sónia Margarida Bento Nunes, e uma no valor nominal de 2250 eu-
ros, de que é titular Alexandra Sofia Bento Nunes.

Ficou depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Laurinda Xa-
vier Correia. 1000008227

BENAVENTE

CIFO � SOCIEDADE DE FOMENTO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 649/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503385417; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 4 e 5/180401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/010627.
Cessação das funções de gerência de César da Conceição Miranda,

em 20 de Junho de 2001, por renúncia.

5 � Apresentação n.º 10/010627.
Nomeado gerente João Miguel Marques Subtil, casado, residente

na Avenida de 25 de Abril, 3-C, Santarém, por deliberação de 20 de
Junho de 2001; também foram nomeados o presidente do conselho
de gerência, Leonardo António Pimenta Caeiro, casado, residente
na Avenida das Tulipas, 36, Miraflores, Lisboa, o gerente, Juan
Carlos Martinez Sahun, casado, residente Calcé Justo, 41-4H,
Zaragoza, Espanha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026179

AUTO RADIADORES J. DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 650/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503411400; número e
data do depósito de contas: 7/260601.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026175

AUTO TÁXIS CASAL DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 651/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 500841330; número e
data do depósito de contas: 6/300600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026170

AUTO TÁXIS CASAL DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 651/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 500841330; data do
depósito de contas: 180899.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 1998.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026137

AUTO TÁXIS CASAL DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 651/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 500841330; número e
data do depósito de contas: 1/980730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 1997.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026125

AUTO TÁXIS CASAL DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 651/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 500841330; inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 2 e 3/000706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração parcial do pacto.
Aumentado o capital em 1 600 000$, subscrito em dinheiro pelos

sócios com 800 000$ por cada um.
Alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato, que passam a ser do

seguinte teor:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Casal do Pinheiro, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Saramago, lote 39, em Porto Alto, da
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Carvalho e Margarida de Jesus Lopes de Carvalho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026117

SÓ-CALIBRAGEM � INDÚSTRIA CALIBRADORA
DE TRIPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 652/
950410; identificação de pessoa colectiva n.º 500661189; número e
data do depósito de contas: 8/980724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1997.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026112

SÓ-CALIBRAGEM � INDÚSTRIA CALIBRADORA
DE TRIPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 652/
950410; identificação de pessoa colectiva n.º 500661189; data do
depósito de contas: 990728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1998.

21 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026107

QUALIBETÃO � COMERCIALIZAÇÃO DE BETÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 744/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503673102; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/000620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeado gerente Fernando Manuel Simões Matos, divorciado,
residente na Rua da Alegria, sem número de polícia, Vale de Açores,
Mortágua, para o triénio em curso até 2001, por deliberação de 2 de
Maio de 2000.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026100

INOGÉS � GESTÃO E AUDITORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1228/
011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011025.

Certifico que:
1.º Manuel Teles Fernandes, casado com Noélia Pereira Ferreira

Fernandes sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia e concelho de Coruche, residente na Rua do Parque, 50-I, em
Samora Correia, Benavente, que outorga por si e na qualidade de
sócio gerente e em representação da sociedade comercial por quotas
sob a firma GESTOTAL � Consultoria e Gestão, L.da, pessoa co-
lectiva n.º 503833363, com sede na Rua do Parque, 50-I, da fregue-
sia de Samora Correia, concelho de Benavente;

2.º Victor Manuel Chong Fook Varagilal, que também usa Victor
Manuel Chone Fook Varagilal, casado com Maria João Gama Fer-
reira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de Moçambi-
que, residente na Avenida de Ernesto Solvay, 1, 11.º, A, Póvoa de
Santa Iria, Vila Franca de Xira,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INOGÉS � Gestão e Auditorias,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Parque, lote 50-I, freguesia de Sa-
mora Correia, concelho de Benavente.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, e,
bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas legais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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3 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social consultoria em desenvol-
vimento e implementação de sistemas de gestão de controlo finan-
ceiro e auditorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e acha-se dividido em três quotas, sendo uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencente à sociedade
GESTOTAL � Consultoria e Gestão, L.da, uma do valor nominal
de 250 euros, pertencente ao sócio Manuel Teles Fernandes, e uma
do valor nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Victor Ma-
nuel Chong Fook Varagilal.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Manuel Teles Fer-
nandes.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 � Os gerentes são eleitos pelo período de um ano, sendo per-

mitida a reeleição, mantendo-se em funções enquanto não houver
eleições.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimen-
to da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro
lugar, e a sociedade, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da so-

ciedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu
titular;

e) A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição, ser
criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou alguns
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital, até ao montante global de
5000 euros.

ARTIGO 8.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a esta-
belecer em assembleia.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026430

QUALIBETÃO � COMERCIALIZAÇÃO DE BETÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 744/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503673102; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
990325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Recondução da gerência � 1999-2001.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026534

VIATOP � SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1227/011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/011025.

Certifico que:
1.º João Manuel do Nascimento Reis Ferreira Vasco, contribuinte

fiscal n.º 125251033, solteiro, maior, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, da cidade de Lisboa, residente na Rua de Luís
de Camões, 69, na vila, freguesia e concelho de Benavente, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 6098408, emitido em 27 de Dezem-
bro de 1999 pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém;

2.º Maria Clara de Castro Castela, contribuinte fiscal n.º 116100990,
divorciada, natural da freguesia de Venteira, concelho da Amadora,
residente na referida Rua de Luís de Camões, 69, portadora do bilhete
de identidade n.º 6271065, emitido em 30 de Julho de 1998 pelos
Serviços de Identificação Civil de Santarém,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIATOP � Serviços Topográ-
ficos, L.da, com sede na Rua de Luís de Camões, 69, na vila, fregue-
sia e concelho de Benavente.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir a sua
sede para outro local permitido por lei, bem como abrir, transferir
ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, es-
critórios ou outras formas de representação, no País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto topografia, medições, projectos de
infra-estruturas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio João
Manuel do Nascimento Reis Ferreira Vasco, e outra no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Clara de Cas-
tro Castela.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante fixado em assembleia geral, por deliberação
unânime, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade ficarão a cargo dos
gerentes nomeados em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado, ficando deste já nomeados gerentes ambos
os sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, basta a assinatura de um gerente.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, quando a lei não preveja outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 3000026432
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CHAMUSCA

ANTÓNIO MARIA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 299/
010730; identificação de pessoa colectiva n.º P505626306; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/010730.

Certifico que entre António Maria Duarte e Custódia Pratas Can-
deias Duarte, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas, nos termos das cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Maria Duarte, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é no Bairro Novo, 7, freguesia de Chou-
to, concelho da Chamusca.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, agências, sucursais ou outras formas locais de representação,
onde e quando julgar conveniente.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu,
constituir associações em participação e consórcios.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços silvícolas e
exploração florestal.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$), dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

5.º

1 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-

liberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, reservando-se a esta,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, o direito
de preferência.

7.º

Em caso de penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial
ou administrativa de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la
pelo valor que a mesma tiver segundo o último balanço legal apro-
vado.

8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio singular ou pela dissolução de qualquer sócio pessoa colectiva,
podendo a sociedade deliberar sobre a amortização da quota do só-
cio falecido, interdito ou dissolvido.

9.º (transitório)

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar os levantamentos
da conta em nome da sociedade, aberta no Banco Totta & Açores,
agência da Chamusca, para aquisição de equipamentos e bens de giro
comercial e ainda para liquidação das despesas com a constituição e
registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta
da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 3000027051

CASA HORTENSE � TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 6, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 219/
980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504075470.

Certifico que foi depositada a acta lavrada em 31 de Agosto de
2001, de que consta:

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 5/010914.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do con-

trato.
Disposição alterada: artigo 3.º
Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito em

dinheiro por todos os sócios da seguinte maneira: Armindo José
Lázaro Miranda, 240 964$, Maria  do Rosário Cavaco Bitoque Mi-
randa, 240 964$, João Carlos Bitoque Miranda, 60 241$, e Rita So-
fia Bitoque Miranda, 60 241$.

Redenominação e alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º.
Capital de 5000 euros.
Sócios e quotas: Armindo José Lázaro Miranda, 2000 euros, Maria

do Rosário Cavaco Bitoque Miranda, 2000 euros, João Carlos Bitoque
Miranda, 500 euros, e Rita Sofia Bitoque Miranda, 500 euros.

21 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027052

FRANCISCO BARROSO � CONTABILIDADE,
CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Largo de João de Deus, 11, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 211/
971006; identificação de pessoa colectiva n.º 504075268.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/
010914.

Os sócios Francisco Manuel de Abreu Barroso e Isabel Margarida
Barreto Caetano, actualmente são casados entre si no regime da
comunhão de adquiridos.

Mais certifico que foi depositada a acta lavrada em 31 de Agosto
de 2001, de que consta:

Inscrição n.º 1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 9/
010914.

Alteração da sede: Largo de João de Deus, 11, Chamusca.
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 10/010914.
Aumento de capital.
Redenominação e alteração parcial do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito em

dinheiro por ambos os sócios da seguinte maneira: Francisco Ma-
nuel de Abreu Barroso, 301 205$, e Isabel Margarida Barreto Cae-
tano, 301 205$.

Redenominação e alteração do pacto social quanto ao artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Francisco Manuel de Abreu Barroso, 2500 euros,

e Isabel Margarida Barreto Caetano, 2500 euros.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027054

QUINTEJO � INVESTIMENTOS HOTELEIROS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Quinta dos Arneiros, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 182/
921205; identificação de pessoa colectiva n.º 503539589.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027056
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PARAGEM DA PONTE � VINHOS E PETISCOS, L.DA

Sede: Ponte da Chamusca, Pinheiro Grande, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 30/
731017; identificação de pessoa colectiva n.º 500617171.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito de pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, em 27 de Junho de 2001,
tendo ficado depositada toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027057

CONSTRUÇÕES BERNARDO, SILVA & COELHO, L.DA

Sede: Rua de Marques de Carvalho, 43, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 242/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504722093.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta lavrada a 31 de Agosto de 2001, de que consta:

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 4/010914.
Aumento de capital.
Redenominação e alteração parcial do contrato.
Disposição alterada: artigo 4.º
Aumento de capital de 420 000$ para 1 002 410$, subscrito por

todos os sócios da seguinte maneira: António Manuel Vital Bernardo,
194 136$67, António Oliveira da Silva, 194 136$67, e Francisco
Freitas Coelho, 194 136$67.

Redenominação e alteração parcial do pacto social quanto ao ar-
tigo 4.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Manuel Vital Bernardo, 1666,67 euros,

António Oliveira da Silva, 1666,67 euros, e Francisco Freitas Coe-
lho, 1666,67 euros.

16 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027059

TÁXIS JOAQUIM NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 259/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504469150; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/010302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Disposição alterada: artigo 5.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte

redacção:
5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
gerentes nela nomeados, sócios ou não sócios.

§ 1.º A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, com a assinatura de um
gerente.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo des-
te acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi liga e explicado o seu conteúdo aos outorgan-
tes.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027061

TÁXIS JOAQUIM NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 259/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504469150; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/010302.

Certifico que foi depositada a acta lavrada a 20 de Setembro de
2000 de que consta:

Nomeação de gerente � Florêncio Plácido de Almeida, casado.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027063

CADOVA � COOPERATIVA AGRÍCOLA
VALE DE ARRAIOLOS, C. R. L.

Sede: Rua Direita de São Pedro, 156, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 13/
960722; identificação de pessoa colectiva n.º 502227117.

Certifico que foi depositada a acta n.º 57 lavrada aos 6 de Setem-
bro de 2001, de que consta:

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 2/011010.
Alteração parcial do acto constitutivo.
Disposições alteradas: artigos 7.º, 8.º e 53.º
Capital mínimo: 5000 euros.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 3000026984

CERÂMICA ULMENSE, L.DA

Sede: Zona Industrial de Ulme, Ulme, Chamusca

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 191/
960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503714615.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou a anotação da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000, tendo ficado depositada
toda a documentação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Concei-
ção Rosa. 3000027022

FERREIRA DO ZÊZERE

O SONHO DOS CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 110/980924; identificação de pessoa colectiva n.º 502815493;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/011123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital, na quantia de 602 408$, integralmente reali-
zado em dinheiro, e redenominação de capital e alteração quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes a cada uma das sócias,
Maria Fernanda Riveiro Alves Ramos e Palmira da Conceição An-
tunes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena Pires
Lopes. 1000008112

CAFÉ E PETISCOS DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 95/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 502636726; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 3/011123.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital, na quantia de 552 408$, integralmente reali-
zado em dinheiro, e redenominação de capital e alteração quanto ao
artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, Manuel Pedro Tavares Martins e Maria Paula
de Moura Tavares Martins.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Filomena Pires
Lopes. 1000008117

OURÉM

FRAZICONSTROI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Barro, Vale Travesso,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2180;
identificação de pessoa colectiva n.º 505831279; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/20011113.

Certifico que Armando Ferreira Frazão, casado com Luísa Maria
Ferreira da Silva e Sousa Frazão na comunhão de adquiridos, e resi-
dente em Vale Travesso, Nossa Senhora da Piedade, Ourém, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FRAZICONSTROI, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Barro, Vale Travesso, freguesia de Nossa
Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil, compra e
venda de imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e pertencente na totali-
dade ao único sócio, Armando Ferreira Frazão.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir ao sócio único prestações suplementa-
res até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao sócio,
ou a estranhos a serem por ele designados, sendo apenas necessária
a assinatura do sócio.

ARTIGO 6.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

Conferido, está conforme.

30 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026902

LUÍSA MIRANDA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de 13 de Maio, edifício Fonte Nova, bloco 4,
porta 2, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2181;
identificação de pessoa colectiva n.º 505582430; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 14/20011113.

Certifico que Luísa Alves de Miranda, divorciada, residente na
Urbanização Casal Serra, lote 20, 4.º, esquerdo, Póvoa de Santa Iria,
Vila Franca de Xira, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Luísa Miranda � Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Travessa de 13 de Maio, edifício Fonte Nova,
bloco 4, porta 2, Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de
Ourém.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços relacionados com
a saúde.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à quota de igual valor nominal pertencen-
te à única sócia, Luísa Alves de Miranda.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, fica a cargo desta ou a quem ela nomear, a qual desde já
fica nomeada gerente.

Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obedecem
à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem observar
a forma escrita.

6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares até
ao montante global de 100 000 euros.

Conferido, está conforme.

30 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026905

MÓVEIS FETEIRA � MÓVEIS E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Feteira, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2177;
identificação de pessoa colectiva n.º 505790963; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/20011108.

Certifico que entre Rui Manuel dos Reis Ferreira, casado com Ana
Cristina Reis Pereira Ferreira na comunhão de adquiridos, e residen-
te em Atouguia, Ourém, e Miguel dos Reis Pereira, solteiro, maior,
e residente em Atouguia, Ourém, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Móveis Feteira � Móveis e Carpin-
taria, L.da, e tem a sua sede em Feteira, freguesia de Atouguia, con-
celho de Ourém.

2.º

O objecto social consiste na fabricação e acabamento de móveis
de cozinha e de outro mobiliário e seu comércio, na montagem de
trabalhos de carpintaria e caixilharia, no comércio de madeiras e de
acessórios, importação e exportação.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, que corresponde à soma de
duas quotas iguais cada uma no valor de 5000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios, sendo metade do capital realizado no
momento da outorga da escritura e a efectivação da outra metade
diferida para daí a um ano.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; contudo, quando feita a
estranhos é condicionada à opção da sociedade, em primeiro lugar,
e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.
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5.º

A gerência pertence a todos os sócios, desde já nomeados ge-
rentes, bastando, para obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos, a assinatura de um deles.

6.º (transitório)

A sociedade assume, desde já, a responsabilidade pelos encargos
com a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias e outras des-
pesas necessárias à sua constituição, registo e entrada em funciona-
mento, ficando a gerência desde já autorizada a efectuar levanta-
mentos da conta aberta na Nova Rede para fazer face às despesas de
constituição e registo deste escritura e de investimentos do activo
imobilizado.

Conferido, está conforme.

30 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026914

RICOCIVIL � RIO DE COUROS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 876; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502456795; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 5/20011107.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital  social  foi  aumentado de 1 000 000$ para

5000 euros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção
ao seu artigo 3.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reservas,
é de 5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nomi-
nal de 2500 euros cada e pertencentes a cada um dos sócios, Fer-
nando Matias Marques e Carlos Matias Marques.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026919

ECOCISAL � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS
DA SANDOEIRA, L.DA

Sede: Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 827; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502304529; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 6/20011107.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º,
que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reservas,
é de 5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros cada e pertencentes a cada um dos sócios, Albino
Marques dos Santos e José João Marques dos Santos.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026926

PRECIOSA & FILHOS, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 666; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501951520; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 16/20011106.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros, tendo,

em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, que passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria Preciosa da Silva Neves, uma de 1875 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Maria da Silva Reis, e uma de 625 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Neves dos Reis.

2 � São permitidos suprimentos, de acordo com o deliberado em
assembleia geral.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026928

CONSTRUÇÕES SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Sede: Cacinheira, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 866; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502432802; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 8/20011107.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 600 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 5.º,
a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reservas,
é de 5000 euros, e é formado por duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 3000 euros, que pertence ao sócio Adelino Simões António,
e outra no valor nominal de 2000 euros, que pertence à sócia Maria
Rosário Duarte Simões.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026932

SOCRINEL � SOCIEDADE CONSTRUTORA
IRMÃOS NEVES, L.DA

Sede: Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 877; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502456760; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 4/20011105.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º,
que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e reservas,
é de 5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nomi-
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nal de 2500 euros cada e pertencentes a cada um dos sócios, Abel
Henriques das Neves e Américo Henriques das Neves.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026935

EUGÉNIO & RUI, L.DA

Sede: Rua dos Amieiros, sem número, Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1765;
identificação de pessoa colectiva n.º 504699075; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
7 e 9/20011112.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Rui Agostinho da Silva Fer-
reira, por renúncia.

Data: 18 de Outubro de 2001.
Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao n.º 2 do

artigo 4.º, que passa a ser a seguinte:

4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é bastante a intervenção de um gerente.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

29 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026939

OUREMÉDIS � CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 181, 1.º, direito,
porta 1, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1590;
identificação de pessoa colectiva n.º 504156950; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 7/20011026.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º,
que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores de escrita, é de 5000 euros, e corresponde a duas quotas,
pertencentes uma ao sócio José Manuel Miranda Carvalho, no va-
lor de 4500 euros, e outra à sócia Maria Teresa Leite Miranda Car-
valho, no valor de 500 euros.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

19 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026941

RUSTINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1613;
identificação de pessoa colectiva n.º 504181629; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/20011105.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º,
que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores de escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas no montante de 2500 euros, uma de cada sócio.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

27 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026943

DUARTES & MAIA, L.DA

Sede: Porto do Carro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 424; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501218343; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 45/20011105.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Agosto de 2001.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026944

CONSTRUÇÕES AQUINOS & SANTOS, L.DA

Sede: Outeiro da Calçada, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1876;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003120; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 13/20011105.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos
1.º e 3.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Aquinos & Santos, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Outeiro da Calçada, freguesia de
Gondemaria, concelho de Ourém.

(Mantém-se o § 1.º)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas, uma de 1667 euros, per-
tencente ao sócio Agostinho Lopes Aquino, uma de 1667 euros, do
sócio Paulo Alexandre Marques Aquino, e uma de 1666 euros, do
sócio Rui Pedro Marques Aquino.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 3000026946

RIO MAIOR

MAJODA CARNES, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes do Ultramar, Malaqueijo,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1255/
011214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/011214.
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Certifico que entre Mário Rui Madeira Monteiro e mulher, Maria
da Luz Rosa Martins, casados no regime da comunhão de adquiridos,
e ainda como legais representantes de Joana Margarida Martins
Monteiro, Daniela Filipa Martins David Monteiro, solteiras, meno-
res, todos residentes na  Rua dos Combatentes do Ultramar,
Malaqueijo, Rio Maior, e David José de Sousa Madeira, solteiro, maior,
residente na Rua das Eiras, Malaqueijo, Rio Maior, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas com a denominação em epí-
grafe, que se há-de reger pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Majoda Carnes, Comércio de
Carnes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes do Ultra-
mar, Malaqueijo, freguesia de Malaqueijo, concelho de Rio Maior.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e transformação de carne e produtos à base de carnes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de cinco quotas: uma do
valor nominal de 2750 euros, titulada pelo sócio Mário Rui Madeira
Monteiro, uma do valor nominal de 750 euros, titulada pela sócia
Maria da Luz Rosa Martins, e três iguais do valor nominal de 500 eu-
ros cada uma e uma de cada um dos sócios Joana Margarida Martins
Monteiro, Daniela Filipa Martins David Monteiro e David José de
Sousa Madeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Mário Rui Madeira
Monteiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida. Está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C. Santos. 1000008122

SALVATERRA DE MAGOS

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS HOLANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 294/930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502935898;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/20011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento e redenominação do capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 482 410$, por incor-

poração de reservas, subscritos 241 205$ pelos herdeiros de José
Martins Neves da Silva Rosa e 241 205$ pelos sócios José Manuel
da Silva Rosa e Manuel José Miguel da Silva Rosa em partes iguais.

Capital após redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Maria Natália da Silva Miguel Rosa, José Manuel da Silva Rosa

e Manuel José Miguel da Silva Rosa, em comum e sem determinação
de parte, 2500 euros;

b) José Manuel da Silva Rosa, 1250 euros;
c) Manuel José Miguel da Silva Rosa, 1250 euros.

Ficou depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do
pacto social.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000027040

TORRES NOVAS

STTN � SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS
DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1763; identificação de pessoa colectiva n.º 505261979; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010626.

Certifico que entre Manuel José Constantino Melão, casado com
Maria Eugénia Ferreira de Matos Melão na comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Mirante, 428, lugar de Parceiros de São João,
freguesia de Parceiros de Igreja, concelho de Torres Novas, e Nel-
son Manuel Matos Melão, solteiro, maior, residente na referida Rua
do Mirante, 428, lugar de Parceiros de São João, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social de STTN � So-
ciedade de Terraplanagens de Torres Novas, L.da tem a sua sede na
Rua do Mirante, 428, Parceiros de São João, Parceiros de Igreja,
Torres Novas e funcionará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral poderá a sua sede
ser transferida para qualquer outro local bem como associar-se ou
filiar-se com outras pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras,
fundir-se, constituir filiais, delegações ou outra qualquer forma de
representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em terraplanagens, aterros e es-
cavações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros distribuídos por duas quotas, uma no valor nominal de 4250
euros, pertencente ao sócio Manuel José Constantino Melão e ou-
tra no valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio Nelson
Manuel Matos Melão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, dispensada de caução, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
será necessária a assinatura conjunta dos gerentes.

3 � Qualquer gerente poderá delegar parte dos seus poderes de
gerência em qualquer dos outros mediante procuração.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos estranhos ao seu objecto social nomeadamente através de
fianças, letras de favor ou abonações.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da

sociedade.
3 � Em caso de cessão de quotas assiste à sociedade, em primei-

ro lugar e aos sócios, em segundo, direito de preferência com eficá-
cia real.
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4 � Ao ceder total ou parcialmente a sua quota, o sócio deverá
comunicar a sua intenção à sociedade e aos restantes sócios através
de carta registada com aviso de recepção a qual indicará obrigatori-
amente o nome do cessionário e todas as condições em que a cessão
é feita nomeadamente o preço e modalidade de pagamento.

5 � Decorridos 30 dias após a recepção da carta se nem a so-
ciedade nem os sócios manifestarem a sua vontade pela forma indi-
cada no número anterior, de exercer o seu direito de preferência,
ficará o sócio cedente automaticamente autorizado à cessão nos
precisos termos comunicados.

ARTIGO 6.º

1 � É permitida a amortização de quotas sempre que:
a) Exista acordo entre o titular e a sociedade;
b) A quota for sujeita a penhora, arresto, arrematação ou adjudi-

cação judicial ou qualquer outra forma de apreensão ou indisponi-
bilidade forçada;

c) Seja decretada a falência ou insolvência do sócio;
d) Ocorra grave prejuízo causado à sociedade pelo sócio no exer-

cício pouco diligente das actividades que lhe forem incumbidas em
assembleia geral.

2 � O preço da quota a amortizar será o que resultar de um ba-
lanço organizado especialmente para o efeito.

3 � O pagamento do preço apurado será efectuado em duas
prestações a primeira após seis meses da deliberação e a segunda
após um ano daquela data.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos
sócios a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou re-
presentante legal do interdito ou inabilitado devendo aqueles nomear
um que a todos represente enquanto a quota se: mantiver indivisa.

2 � É desde já autorizada a divisão de quotas pelos herdeiros do
sócio.

ARTIGO 8.º (transitório)

A sociedade desde já autoriza a gerência a levantar do Banco
Montepio Geral, S. A., quaisquer quantias necessárias à prossecução
do seu objecto social, designadamente as despesas com a constitui-
ção, publicação e registo da sociedade e aquisição de quaisquer bens.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008185

TÁXI J. NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1771; identificação de pessoa colectiva n.º 505430916; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/010706.

Certifico que entre José Manuel Grilo do Nascimento e mulher,
Belina Emília dos Santos Martins Nascimento, casados na comunhão
geral, residentes em França, na Rue d�Epinay, 92700 Colombes, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi J. Nascimento, L.da e tem a sua
sede na Rua dos Algarinhos, freguesia de Pedrogão, concelho de Torres
Novas.

§ 1.º Por simples decisão da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

§ 2.º Fica livremente autorizada a aquisição e a subscrição de par-
ticipações em sociedades com objecto diferente do que exerce, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros (táxis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao limite do décuplo do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em as-
sembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Grilo do
Nascimento.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
sejam de que natureza forem é necessário a assinatura de um só
gerente.

§ 3.º É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e documen-
tos estranhos aos negócios sociais tais como letras de favor, fian-
ças, avales e outros semelhantes.

7.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, esta em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em seguida, terão direito de preferência.

8.º

Os lucros do exercício terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, podendo ou não haver lugar à sua distribuição.

9.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais, se-
rão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008184

CARLA, DANIELA & ANTÓNIA AGUIAR � PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1787; identificação de pessoa colectiva n.º 505502143; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010816.

Certifico que entre Maria Antónia dos Reis Aguiar, divorciada,
Carla Alexandra Aguiar Carvalho Simões, casada com Nuno Vítor
Ferreira Nunes na comunhão de adquiridos, e Daniela Aguiar Carva-
lho Simões, solteira, maior, todos residentes na Rua José Maria
Pereira de Sousa, no lugar e freguesia de Ribeira Branca, concelho
de Torres Novas, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla, Daniela & Antónia Aguiar
� Panificação e Pastelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua José Maria Pereira de
Sousa, sem número, lugar e freguesia de Ribeira Branca, concelho de
Torres Novas.

3 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de pão e
pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5001
euros (equivalente a 1 002 610$) e corresponde à soma de três quo-
tas iguais dos valores nominais de 1667 euros cada, pertencentes
uma a cada uma das sócias Maria Antónia dos Reis Aguiar, Carla
Alexandra Aguiar Carvalho Simões e Daniela Aguiar Carvalho Si-
mões.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado
em assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes as só-
cias Maria Antónia dos Reis Aguiar e Carla Alexandra Aguiar
Carvalho Simões.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dis-
pensáveis, sendo a data e forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008385

TRANSPORTES � ZIBREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1788; identificação de pessoa colectiva n.º 505647087; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/010817.

Certifico que entre Augusto Manuel dos Santos Fernandes Carida-
de, casado com Maria de Lurdes Limede Cruz Caridade Fernandes na
comunhão de adquiridos, residente na Rua do Dr. António Prado,
no lugar e freguesia de Zibreira, concelho de Torres Novas, e João
Paulo Soares Silva dos Santos, casado com Mónica Maria Branco
Vieira dos Santos Silva na comunhão de adquiridos, residente na Rua
de Francisco Manha, 26, no lugar e freguesia de Minde, concelho de
Alcanena, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes ZIBREIRENSE, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Prado,
sem número, lugar e freguesia de Zibreira, concelho de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por canta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Augusto Manuel dos Santos Fernan-
des Caridade e João Paulo Soares Silva dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios
e o não sócio Fernando António Sousa Abreu, casado, residente na
Rua Nossa Senhora das Neves, sem número, lugar e freguesia de
Parceiros de Igreja, concelho de Torres Novas.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessário a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal será dado o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008382

AUTO PIPA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1673; identificação de pessoa colectiva n.º 505169738; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/001030.

Certifico que entre Arménio dos Santos Marques, casado com
Maria do Céu Teixeira Escudeiro na comunhão de adquiridos, resi-
dente em Rexaldia, freguesia de Chancelaria, concelho de Torres
Novas, Fernando Manuel Brites Saraiva, casado com Judite Jorge
Pereira dos Reis Rosa Saraiva na comunhão de adquiridos, residente
no lugar de Pafarrão, dita freguesia de Chancelaria, e Fréderic Ro-
drigues Escudeiro, casado com Véronique Nathalie Michéle Pontais,
residente no referido lugar de Rexaldia, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Pipa � Importação e
Comércio de Peças Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 10 de Junho, 9, no lugar
de Liteiros, freguesia de Santa Maria, concelho de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e re-
presentação de peças de automóveis e automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5400 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais no
valor nominal de 1800 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Arménio dos
Santos Marques e Fernando Manuel Brites Saraiva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008380

DARK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1759;
identificação de pessoa colectiva n.º 505483300; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/010622.

Certifico que entre Maria de Lurdes Carvalho Garcia, divorciada,
residente em Torres Novas, na Avenida de Manuel Figueiredo, blo-
co 4, 1.º, direito, e Hugo Gonçalo Garcia Antunes, solteiro, menor,
residente também em Torres Novas, na Avenida de Manuel Figuei-
redo, bloco 4, 1.º, direito, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DARK BAR, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de 5 de Outubro, 15,
freguesia de Santa Maria, concelho e cidade de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de bares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 1250 eu-
ros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Carvalho Garcia e uma de
3750 euros, pertencente ao sócio Hugo Gonçalo Garcia Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes a sócia Maria de
Lurdes Carvalho Garcia e o não sócio José Júlio Pratas Garcia, ora
outorgante.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008377

NET GENERATION � FORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1758; identificação de pessoa colectiva n.º 505571420; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/010622.

Certifico que entre Tito Lívio de Carvalho e Filipe e mulher,
Isabel Maria de Jesus Santos Joaquim Filipe, casados na comu-
nhão de adquiridos, residentes na Urbanização da Quinta da Silvã,
lote 151, 2.º, esquerdo, freguesia de Lapas, concelho de Torres
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Novas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NET GENERATION � Forma-
ção e Comércio de Equipamento Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta da Silvã,
lote 151, 2.º, esquerdo, freguesia de Lapas, concelho de Torres
Novas.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e
desenvolvimento de actividades de formação e educacionais com
recurso a novas tecnologias e à informática, comercializando os
restantes produtos e métodos técnicos na área da sua actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Tito Lívio de Carvalho e Filipe e Isabel
Maria de Jesus Santos Joaquim Filipe.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Tito Lívio
de Carvalho e Filipe.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008374

YOHANISA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1757; identificação de pessoa colectiva n.º 505504332; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/010607.

Certifico que entre Cristóvão de Oliveira Sousa e mulher, Isa-
bel Baleizão Azedo Sousa, casados na comunhão de adquiridos,

residentes na Rua da Cidade da Amadora, 6, 2.º, D, Corroios, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de YOHANISA � Restaurante,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Movimento das
Forças Armadas, 32, 1.º, Torres Novas, freguesia de São Pedro,
concelho de Torres Novas.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração, operação e gestão
de restaurantes da cadeia internacional MC Donald�s sob regime de
franchising.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 49 500 euros, pertencente ao sócio Cristóvão de Oliveira Sousa
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Isabel
Baleizão Azedo Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerenteo sócio Cristóvão de Oliveira
Sousa.

ARTIGO 5.º

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos, é da compe-
tência da gerência:

a) A alienação, locação e onerarão de bens imóveis ou de estabe-
lecimentos pertencente à sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades e
a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 6.º

É proibida a transmissão de quotas excepto se realizadas para uma
sociedade gestora de participações sociais, cujo capital seja detido
em pelo menos 99 % pelo sócio e que pelo seu contrato social es-
teja limitada a adquirir participações em empresas que tenham por
objecto social exclusivo a exploração, operação e gestão de restau-
rantes da cadeia internacional Mc Donald�s sob o regime de
franchising.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
d) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, qualquer
das quotas seja objecto de divisão ou quando a quota não fique a
pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do último
balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao ca-
pital até ao montante global equivalente a cinco vezes o capital
social.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros so-
ciais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008371
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DURINDANA � SALÃO DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1772; identificação de pessoa colectiva n.º 505571200; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/010718.

Certifico que entre Ana Paula Vieira Marques Cardoso e marido,
Duarte Manuel Azevedo Cardoso casados na comunhão de adquiri-
dos, residentes no Bairro de São João, Rua de 24 de Junho, 3, no
lugar e freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DURINDANA � Salão de Cabe-
leireiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
23, freguesia de Torres Novas (Salvador), concelho de Torres Novas.

3 � A gerência da sociedade poderá sem dependência de autori-
zação de outros órgãos deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de salão de cabe-
leireiro e estética e comércio de produtos relacionados com a acti-
vidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Ana Paula Vieira Marques Cardoso e Duarte
Manuel Azevedo Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008367

FERNANDO DUQUE LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1773; identificação de pessoa colectiva n.º 505483530; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/010718.

Certifico que entre Fernando Duque Lopes, casado com Maria da
Conceição Rosa Dias na comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Mato Pedrogão, lugar de Carvalhal da Aroeira, freguesia de São
Pedro, concelho de Torres Novas, Pedro Alexandre Lopes Dias,
solteiro, maior, residente na referida Rua do Mato Pedrogão,
Carvalhal da Aroeira, e Lígia Maria Lopes Dias Maça, casada com
Jaime Manuel Rodrigues Maça Dias na comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua Nova, 100, lugar de Raposeira, concelho de Alcane-
na, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contra-
to seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Duque Lopes & Fi-
lhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Mato Pedrogão, sem
número, lugar de Carvalhal da Aroeira, freguesia de Torres Novas
(São Pedro), concelho de Torres Novas.

3 � A gerência da sociedade poderá sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de máquinas para ter-
raplanagens, aterros e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de três quo-
tas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 6000 euros,
pertencente ao sócio Fernando Duque Lopes, duas iguais de 2000
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Alexandre
Lopes Dias e Lígia Maria Lopes Dias Maça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Fer-
nando Duque Lopes e Pedro Alexandre Lopes Dias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008363

VENTO DOS SÉCULOS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1768; identificação de pessoa colectiva n.º 505415690; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010705.

Certifico que entre João José Alves dos Reis, solteiro, maior, re-
sidente na Rua do Dr. F. L. Gouveia Pimenta, 7, em Torres Novas,
Fernando Assis dos Reis, casado com Maria Letícia Trincão Alves
na comunhão geral, residente em Torres Novas, na referida Rua Dr.
F. L. Gouveia Pimenta, 15, Torres Novas, e Júlio Fernando Alves
dos Reis, casado com Fernanda Maria Carreira Mota Reis na comu-
nhão de adquiridos, residente também em Torres Novas, na mencio-
nada Rua do Dr. F. L. Gouveia Pimenta, 13, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vento dos Séculos Bar L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. F. L. Gouveia
Pimenta, 9, nesta cidade e concelho de Torres Novas, freguesia de
São Pedro.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de cafés, restaurantes,
bares e actividades similares, assim como prestações de serviços a
estas actividades, empreendimentos turísticos e hoteleiros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de 4500
euros, pertencente ao sócio João José Alves dos Reis e duas no valor
de 250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
Assis dos Reis e Júlio Fernando Alves dos Reis.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes a nomear em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o sócio Fernando Assis dos Reis.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente, por interdição ou falecimento do
sócio, em caso de partilha, divórcio e ou separação judicial, se a
quota não for adjudicada ao sócio titular.

ARTIGO 7.º

Na cessão de quotas a estranhos a sociedade, em primeiro e os
sócios não cedentes, em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades ainda que
com objecto diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 10.º

Por deliberação unânime dos votos correspondentes a todo o ca-
pital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res até ao montante de 100 000 euros.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008182

VENTO DOS SÉCULOS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1768; identificação de pessoa colectiva n.º 505415690; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/010813.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 19 de Maio de 2001 da qual
consta a designação nas funções de gerente do sócio Júlio Fernando
Alves dos Reis, casado, residente em Torres Novas, na Rua do Dr.
F. L. Gouveia Pimenta, 13, na sociedade em epígrafe.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008181

MERCHANDISINGLUZ � PROMOÇÃO, REPOSIÇÃO
E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1766; identificação de pessoa colectiva n.º 505306115; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010704.

Certifico que entre Ana Maria Helena de Castro Marques e Antu-
nes da Luz e marido, José Manuel Barroso Antunes da Luz, casados
na comunhão de adquiridos, residentes na Rua dos Riachinhos, 27,
Riachos, e Maria Luísa Miranda da Silva Antunes da Luz e marido,
Paulo Manuel Barroso Antunes da Luz, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua Central, 21, no lugar e freguesia de
Riachos, concelho de Torres Novas, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MERCHANDISINGLUZ � Promo-
ção, Reposição e Animação, L.da, e tem a sua sede no Edifício Vir-
gínia, 1, trás, em Torres Novas, freguesia de Salvador, concelho de
Torres Novas.

§ único. A sociedade poderá mediante simples deliberação da ge-
rência deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
merchandising, promoção, reposição de vendas, animação de lojas,
eventos, organização de festas e serviços de catering, comércio de
brindes e feiras e exposições, comércio de representações. Comér-
cio via Internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais no
valor nominal de 1250 euros, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios, Ana Maria Helena de Castro Marques e Antunes da Luz, Maria
Luísa Miranda da Silva Antunes da Luz, José Manuel Barroso Antu-
nes da Luz e Paulo Manuel Barroso Antunes da Luz.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde
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já nomeados gerentes as sócias Ana Maria Helena de Castro
Marques e Antunes da Luz e Maria Luísa Miranda da Silva Antu-
nes da Luz.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as as-
sinaturas conjuntas de dois gerentes.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais designadamente em abona-
ções, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 5.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos fica sujeita ao direito de preferência da sociedade, em
primeiro lugar e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida

judicial ou administrativamente ou qualquer outra forma sujeita a
procedimento judicial.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000008179

SETÚBAL
BARREIRO

ARQUEDI � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3028;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011203.

Certifico que, por escritura de 27 de Novembro de 2001, do CFE
de Setúbal, foi constituída entre Rui Pedro Blanco Valente e Carla
Patrícia Torres Pica da Conceição Valente a sociedade em epígrafe
cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQUEDI � Arquitectura e
Construção de Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda,
3-E, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projectos de arquitectura e
engenharia, construção civil, compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for in-
cluída em massa falida.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008353

DOMINGUES & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3031;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011205.

Certifico que, por escritura de 29 de Outubro de 2001 do CFE de
Setúbal, foi constituída entre Edgar José Correia Pedro e Maria Helena
Vaz Domingues a sociedade em epígrafe cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Domingues & Pedro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Futebol Clube Barrei-
rense, 21, freguesia e concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008139

ALEXANDRA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3033;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/011207.

Certifico que, por escritura de 30 de Novembro de 2001 do CFE
de Setúbal, foi constituída por Alexandra Maria Guerreiro Costa a
sociedade em epígrafe cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma de Alexandra Costa,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de França Borges, 55, 4.º,
direito, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de artigos de pa-
pelaria, livraria, perfumaria, tabacaria, bazar, prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008137

TRANS MANSOS & DIAS � TRANSPORTE
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3037;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 011214.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2001 do CFE de
Setúbal, foi constituída entre Carlos Manuel Abreu Dias e Isabel Maria
dos Santos Mansos Dias a sociedade em epígrafe cujo contrato é do
teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 �A sociedade adopta a firma de Trans Mansos & Dias � Trans-
porte de Mercadorias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 15 de Agosto, 14, 1.º,
esquerdo, Vila Chã, freguesia de Santo António da Charneca, conce-
lho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 25 500 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Abreu Dias e
outra do valor nominal de 24 500 euros, pertencente à sócia Isabel
Maria dos Santos Mansos Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não só-
cios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes, nos termos da lei.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios e a não
sócia Maria Celeste Lucas Gonçalves Dias, casada, residente na Rua
de Manuel Carrapeto, 44, 1.º, D, Vila Chã, Santo António da Char-
neca, Barreiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for objecto de penhora, arresto, falência ou insolvência.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008134

FARELO & MENDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2405;
identificação de pessoa colectiva n.º 502881275; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/011119.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/011119
Sede: Rua do Padre Himalaia, 6, Quinta da Hortinha, Palhais,

Barreiro.

A Adjunta da Conservadora, (Assinatura ilegível.)

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026989

OS DOIS IRMÃOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 501791973; data: 231101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1998.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026994

OS DOIS IRMÃOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 501791973; data: 231101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026997

OS DOIS IRMÃOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 501791973; data: 231101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027000

NOVESFORA � ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2233;
inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 2/011026 e 7/011121.

Certifico que, por acta de 30 de Junho de 2001, foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe ficando o artigo 3.º do pacto com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
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pertencendo uma ao sócio Álvaro Hernâni de Almeida Frota e outra
à sócia Ana Paula Centeno Lopes Frota.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027004

CALTOTAL � SERVIÇOS DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2110;
identificação de pessoa colectiva n.º 503686000; data: 261101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 300027007

QUICAL � COMERCIALIZAÇÃO DE CAL
E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503686522; data: 261101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027013

ALMEIDA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 189;
identificação de pessoa colectiva n.º 500921580; data: 211101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027018

RESENDE & BALANCÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3019;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/011119.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro de 2001 do CFE
de Setúbal, foi constituída entre Inácio Veva Balancé e Carla Maria
da Silva Resende a sociedade em epígráfe cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Resende & Balancé, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta de São
João, lote 99, loja 2, Quinta de São João, freguesia de Palhais, con-
celho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração e
bebidas, prestação de serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital no montante global igual ao capital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for in-
cluída em massa falida.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027026

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. JORGE RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3025;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/011128.

Certifico que, por escritura de 5 de Novembro de 2001 do CFE de
Setúbal, foi constituída entre Jorge Manuel Martins Ramos, Ana
Maria Ferreira Basto e Pereira e Maria de Lurdes da Silva Ferreira
Basto e Pereira a sociedade em epígrafe cujo contrato é do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Clínica de Medicina Dentária
Dr. Jorge Ramos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Pais, 46, 1.º,
letra D, freguesia e concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
na área específica da medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge
Manuel Martins Ramos e Ana Maria Ferreira Basto e Pereira e uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria de Lur-
des da Silva Ferreira Basto e Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Jorge Manuel
Martins Ramos e Ana Maria Ferreira Basto e Pereira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027028

L. MENDES � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E GESTÃO DE EMPRESAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3023;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011127.

Certifico que, por documento particular de 20 de Novembro de
2001, foi constituída por Leopoldo Guerra Mendes a sociedade em
epígrafe cujo contrato é do seguinte teor:

Constituição de sociedade unipessoal

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. Mendes � Contabilidade, In-
formática e Gestão de Empresas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 276,
8.º, direito, na freguesia da Verderena, no concelho do Barreiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas de
contabilidade, informática e gestão de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000,00 euros representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade

todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027030

RIJO � CASA DE PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3018;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/011114.

Certifico que, por escritura de 9 de Outubro de 2001 do CFE de
Setúbal, foi constituída entre Vanda Paula Belo Paulino Rijo Rai-
mundo e Joaquim Manuel Rijo a sociedade em epígrafe cujo contrato
é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Rijo � Casa de Petiscos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Pacheco Nobre,
24-B, freguesia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de snack-bar, pastelaria, petiscos e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros le-

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

6 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027031

GRÂNDOLA

CONTECONNOSCO � SOCIEDADE DE MÓVEIS
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida Principal, Carvalhal, Grândola

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 503298344; data da apresenta-
ção: 020701.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial referente
à prestação de contas do exercício de 2000.

31 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Parreira Pereira. 1000008238

SANTIAGO DO CACÉM

CASA AGRÍCOLA FELIZ CAMACHO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 11-A, 1.º,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 759/951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503544167.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 26
de Setembro de 2001 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027005

MARISQUEIRA DE ALVALADE, MARISQUEIRA
CAFÉ BAR, L.DA

Sede: Rua do Almirante Reis, 22, Alvalade-Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 919/980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504197568.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 24
de Setembro de 2001 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026995

ARTUR DE SOUSA PINTO, SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua Três, porta 2, Ermidas-Sado, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 180/770215; identificação de pessoa colectiva n.º 500633223.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 14
de Agosto de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026991

LEBREIRO & NIJHOFF, L.DA

Sede: Casas Novas, Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 937/990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504481924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 11
de Setembro de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026988

CORTICEIRA DO FIDALGO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 178/761117; identificação de pessoa colectiva n.º 500337403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 10
de Agosto de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026986

BELHABITAT � SOCIEDADE TÉCNICA
DE HABITAÇÃO, L.DA

Sede: Bairro das Panteras, bloco 1.3, 2.º, direito, A,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 945/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504582208.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 19
de Julho de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026985

CARLA DE FREITAS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO
DE ARTE, L.DA

Sede: Escola Primária da Molinheta, São Bartolomeu da Serra,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 922/980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504231871.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 18
de Julho de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026982

SIGRAMAR � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE GRANITOS
E MÁRMORES, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira de Santo André, lotes 65 e 66,
Vila Nova de Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 649/930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502966548.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 24
de Julho de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026967

RICARDO SILVESTRE & IRMÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional, Ermidas-Gare, Ermidas Sado,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 139/710615; identificação de pessoa colectiva n.º 500232571.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2000 da sociedade em epígrafe cujo depósito foi requisitado em 23
de Julho de 2000 com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000026964

SESIMBRA

LIVRO AZUL � PAPELARIA TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1890;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011218.

Certifico que entre Maria Teresa Torrado Doce, casada com Joa-
quim Manuel Correia na comunhão de adquiridos, e Antónia Galrito
Rosado Moreira Madeira, casada com João José Caleço Madeira na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Livro Azul � Papelaria Ta-
bacaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Arriaga, lote
1343, Quinta do Conde II, freguesia da Quinta do Conde, concelho
de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de papelaria, tabacaria e livraria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme ao original.

27 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Te-
resa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000008083

FACHADAS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1886;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/011213.

Certifico que entre Pedro Miguel Elisário Alves, solteiro, maior,
e André Maria Carvalho Pereira Fernandes Fachada, solteiro, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Fachadas Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amélia Frade, 2-A,
loja 12, freguesia de Santiago, concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade da restauração e
exploração de estabelecimentos de bares e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria
Libentina da Cruz Vieira Pedrosa. 1000008076

MARIA JOSÉ SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1893;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/011220.
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Certifico que Maria José Marques Santos, divorciada, constituiu a
sociedade em epígrafe a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria José Santos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Tiago, lote 833,
Boa Água 1, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, prestação de serviços
administrativos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 1000008073

SETÚBAL

GRI-BZ � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3320/
930428; identificação de pessoa colectiva n.º 502981962.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000008771

ABEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3049/
920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502795700.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008745

INJECÇÃO E SERIGRAFIA DE PLÁSTICOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1953/
870521; identificação de pessoa colectiva n.º 501830618.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008749

SIREDE � REDES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1582/
840510; identificação de pessoa colectiva n.º 501430210.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008754

SOCIEDADE TÉCNICA DE ROLAMENTOS
E BORRACHAS TECNIBOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 873/
740807; identificação de pessoa colectiva n.º 500262470.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008759

UCIL � URBANISMO, CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1948/
870505; identificação de pessoa colectiva n.º 501821589.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008762

ANTÓNIO PAULINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3908/
950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503403270.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008765

P. S. E. � PRODUÇÃO E MONTAGEM
DE SISTEMAS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4176/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503650684.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008768

HOTUBAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E EXPLORAÇÃO DE HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4237/
960527; identificação de pessoa colectiva n.º 502949970.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008770

A. & H. DUARTE � CONTABILIDADE E SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5408/
991025.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008773

PAMASOM � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2161/
881108; identificação de pessoa colectiva n.º 502061766.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008775

NUNO DE MESQUITA PIRES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3998-A/
950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503489557.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 1998.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008777

NUNO DE MESQUITA PIRES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3998-A/
950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503489557.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 1999.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008779

ERGODIN � ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
E FACTOR HUMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5098/
990204.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008781

IMOSETÚBAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4620/
971016.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008783

LUXOSERV � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5664/
20000608.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008787

JUAN LOPEZ � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5361/
990914.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008791

PRODIFERTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6117/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 502383380.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 1000008793

PAIVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 500/
640509.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008796

CURIMO � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4095/
951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503570230.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008799

HIPSIS � HIGIENE, PRODUTOS E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3701/
940907; identificação de pessoa colectiva n.º 503283401.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008800

NESSIE � SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4547/
970723; identificação de pessoa colectiva n.º 503925446.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano de
2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008804

CONSTRUBREJOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2131/
880910; identificação de pessoa colectiva n.º 502019980.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008807

ERGODOMUS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3132/
920904; identificação de pessoa colectiva n.º 502857366.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008810

JCS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 914/
751110; identificação de pessoa colectiva n.º 500342334.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008814

PACHECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 120/
430904.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000008815

J. A. B. � SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2794/
280691; identificação de pessoa colectiva n.º 502596562.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000008769

EVASIL � PINTURAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3040/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502795654.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe � Ano
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 1000008767

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

TÁXIS COROAS, L.DA

Sede: Empegada, Queijada, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1094/20011218; identificação de pessoa colectiva n.º 505807572;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011218.

Certifico que entre Serafim Fernandes Coroas e mulher, Rosa Maria
Vieira Leitão Coroas, casados na comunhão de adquiridos, Rue Marcel
Pagnol, 78370, Plaisit, França e, por escritura lavrada em 28 de
Novembro de 2001, de fl. 23 a fl. 24 v.o do livro n.º 309-A do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Por-
to, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Coroas, L.da, com sede no lugar
da Empegada, freguesia de Queijada, concelho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Serafim Fernandes Coroas e uma



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 68 � 21 de Março de 20026220

do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Rosa Maria
Vieira Leitão Coroas.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Serafim Fernandes Coro-
as e o não sócio Artur Barros Pereira da Costa, casado, residente
em Mouselos, Cabaços, Ponte de Lima.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Vender, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de leasing.
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade gozando esta, em primeiro lugar e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial,

excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 1000008320

VIANA DO CASTELO

JOAQUIM VIANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3101; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011127.

Certifico que por documento particular celebrou um contrato de
sociedade unipessoal Joaquim Ilídio Meira Viana que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Viana, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Viso, freguesia de
Alvarães, concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção e comercialização de
vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único desde já nomeado e, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de
Fátima Ribeiro Morais de Macedo. 1000008347

VISEU
ARMAMAR

QUINTA DA PEDRA CALDEIRA � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, COMÉRCIO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 65/
980302; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/011220.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e alteração parcial de contrato com redeno-
minação de quotas e alteração de denominação do capital social.

Montante após o reforço: 1 002 410$, sendo a importância do
reforço subscrita em dinheiro por ambos os sócios.

Artigo alterado: artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas desiguais, sendo uma de
3996,39 euros, pertencente ao sócio Miguel André Cardoso Pinto e
outra de 1003,61 euros, pertencente ao sócio Manuel Raimundo
Pereira.

O texto completo do contrato na sua realização actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário Fer-
reira Carneiro Cireneu. 1000008198

CINFÃES

MARTINHO CARDOSO RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Cruz de Bouças, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 24/
681121; identificação de pessoa colectiva n.º 500572747.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 3/011221 � Reforço, redenominação do capi-
tal e alteração parcial do contrato.

Montante após o reforço: 1 002 410$.
Natureza da subscrição: 602 410$, em dinheiro, subscritos

572 289$50 pelo sócio Alberto Soares da Mouta e 30 120$50 pelo
sócio Armando Soares Cardoso Mouta, em reforço das respectivas
quotas.

Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros
Sócios e quotas: Alberto Soares da Mouta � 4750 euros e Ar-

mando Soares Cardoso Mouta � 250 euros.

Conferida, está conforme o original.

Foi depositado o texto actualizado.

3 de Janeiro de 2002. � A Conservadora Maria de Lurdes da
Silva Rodrigues. 1000008201

POSTO DE ABASTECIMENTO DE NESPEREIRA, L.DA

Sede: Cruz, Nespereira, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 179/
950307; identificação de pessoa colectiva n.º 503381250.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 10/011220 � Reforço, redenominação do ca-
pital e alteração parcial do contrato.

Montante após o reforço: 1 002 410$.
Natureza da subscrição: 602 410$ em dinheiro, subscritos em

partes iguais pelos sócios em reforço das respectivas quotas.
Artigo alterado: 6.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Augusta Sousa Monteiro e Roberto Mon-

teiro dos Santos � 2500 euros cada.

Conferida, está conforme o original.

Foi depositado o texto actualizado.

2 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes da
Silva Rodrigues. 1000008190

FRUTAS VIEIRAS, L.DA

Sede: Sanfins, Piães, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 169/
940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503174122.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe foi registado o
seguinte:

OF � averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1 a 4/011207 �
Cessação de funções de gerente de Maria Cândida de Lacerda e Silva.

Data: 27 de Setembro de 2001.
Causa: renúncia.

Apresentação n.º 5/011207 � Reforço, redenominação do capi-
tal e alteração parcial do contrato.

Montante após o reforço: 30 072 300$.
Natureza da subscrição: 72 300$ em dinheiro, subscrito:

2458$20 pelo sócio Jerónimo Vieira da Silva; 21 641$80, pela
sócia Maria Cândida de Lacerda e Silva; 12 050$ pelo sócio Ân-
gelo de Jesus Vieira da Silva; 12 050$, pela sócia Olinda Manuela
Sousa da Silva; 12 050$, pelo sócio José Maria de Jesus Vieira;
12 050$, pela sócia Almerinda Maria Carrulo Vieira, em reforço
das respectivas quotas.

Artigos alterados: 3.º � Capital: 150 000 euros. Sócios e quotas:
Maria Cândida de Lacerda e Silva � 44 900 euros; Jerónimo Vieira
da Silva � 5100 euros, Ângelo de Jesus Vieira da Silva; Olinda
Manuela Sousa da Silva; José Maria de Jesus Vieira e Almerinda Maria
Carrulo Vieira � 25 000 euros cada. � 4.º � Gerência e forma de
obrigar � Gerência: afecta aos sócios Jerónimo Vieira da Silva,
Ângelo de Jesus Vieira e José Maria de Jesus Vieira, nomeados ge-
rentes. Data da deliberação: 27 de Setembro de 2001. Forma de
obrigar: a assinatura de 2 dos 3 gerentes � 5.°

Conferida, está conforme o original.

Foi depositado o texto actualizado.

3 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes da
Silva Rodrigues. 1000008121

TAROUCA

CASA SETE IRMÃOS UNIDOS � GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 63/; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503415952; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 1/191201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Aumento de capital e redenominação.
Montante do aumento: 2410$ por incorporação de resultados

transitados proporcionalmente às quotas dos sócios.
Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros forma-
do por três quotas, sendo uma de 2500 euros, pertencente à sociedade
Beira Lamego Agro Alimentar, S. A., outra de 2000 euros, perten-
cente à sociedade Socaprol � Sociedade Agrícola Progresso Irmãos
Unidos, L.da, e outra do 500 euros pertencente à sociedade Casa Sete
Irmãos Unidos � Salsicharia, L.da

O texto completo do pacto social, na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

26 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000008088

VISEU

MANUEL PINTO, CONSULTORIA E ESTUDOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3620; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504285211; número e data da apre-
sentação: 21/14122001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano 2000.

3 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000008127
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