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ASSOCIAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DA POLÍCIA
MARÍTIMA � ASPPM

Certifico que, por escritura lavrada em 27 de Março de 2002,
exarada a fl. 56, do livro de notas n.º 456-A, do Cartório Notarial
de Sesimbra, a cargo do notário, licenciado Miguel Nuno Peixoto
de Carvalho Dias, relativamente à Associação, denominada Asso-
ciação Sócio-Profissional da Polícia Marítima � ASPPM, com sede
provisória na Rua da Cruz a Alcântara, 36, 1.º, esquerdo, em Lis-
boa, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa, foi alterado o
n.º 1 do artigo 2.º, foram introduzidos o § único ao artigo 6.º e o
n.º 3 do artigo 7.º e foi ainda alterado o n.º 1 do artigo 17.º dos
estatutos, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A ASPPM exerce a sua actividade em todo o território na-
cional, é constituída por tempo indeterminado e tem a sua sede na
Avenida de Ceuta Norte, lote 14, loja 1, em Alcântara, 1350 Lis-
boa, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

ARTIGO 6.º

§ único. Excepcionalmente, poderão ser agraciados com título de
sócios honorários ou beneméritos, pessoas ou entidades colectivas,
nos termos regulamentados pelo regulamento interno da ASPPM.

ARTIGO 7.º

3 � Os associados que passarem à situação de pré-aposentação
fora da efectividade de serviço ou aposentação, ficam isentos do
pagamento de quotizações desde que sejam sócios há mais de cin-
co anos ou, caso se encontrem nessa situação, logo que completem
cinco anos de pagamento de quotizações, mantendo a sua condição
de associado.

ARTIGO 17.º

1 � Em cada local de trabalho de base, designadamente o co-
mando geral, comandos regionais e locais e postos da polícia ma-
rítima, os associados no pleno gozo dos seus direitos associativos,
elegerão um delegado local.

Está conforme.

27 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Luísa Emília
Anselmo Lobo Graça. 3000052712

ADCT � ASSOCIAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, lavrada
de fl. 125 a fl. 125 v.º, do livro de notas para escrituras diversas

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

n.º 443-H, do 13.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária,
licenciada Maria de Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi dissolvi-
da a Associação, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe,
com sede no Taguspark, Parque da Ciência e Tecnologia, Núcleo
Central, sala 309, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

23 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição Dias
de Oliveira Marques. 3000051884

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO N.º 1 CHOUSA

DE BAIXO � FIÃES

Estatutos

ARTIGO 1.º

A Associação é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos, que
adopta a denominação de Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola do Ensino Básico n.º 1, Chousa de Baixo �
Fiães.

ARTIGO 2.º

A Associação tem sede nas instalações da Escola do Ensino
Básico n.º 1, Chousa de Baixo � Fiães.

ARTIGO 3.º

A Associação tem como objectivos:
a) Assegurar o direito que assiste aos pais e encarregados de

educação de participarem no processo educativo dos filhos e
educandos;

b) Interessar  os pais e encarregados de educação no dever que
têm de contribuir no processo educativo dos filhos e educandos;

c) Colaborar com o corpo docente e órgãos de direcção da Es-
cola, no planeamento e concretização de actividades culturais,
desportivas e sociais que visem o desenvolvimento integral e o bem-
estar dos alunos, ocupando-os especialmente nos tempos livres;

d) Detectar e ensinar as situações prejudiciais aos interesses dos
alunos e chamar a atenção para elas, intervindo junto da direcção
da Escola e desenvolver todos os esforços para a sua resolução;

e) Diligenciar junto das entidades responsáveis no sentido da
preservação e melhoria das instalações da Escola bem como das
condições de segurança;

f) Manter contactos, reunir e associar-se com outras associações
de pais.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá a sua actividade sem subordinação a qual-
quer ideologia religiosa ou politicamente partidária.

ARTIGO 5.º

Os sócios da Associação distribuir-se-ão por três catego-
rias: sócios efectivos, sócios beneméritos e sócios honorários:

a) São sócios efectivos, os pais e encarregados de educação que
para tal se propuserem, mantendo a qualidade de sócio enquanto os
filhos e educandos permanecerem nesta Escola;
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b) São sócios beneméritos, os que não observando as condições
da alínea anterior, o pretendam ser ou manter essa situação;

c) São sócios honorários, os que a assembleia geral julgar mere-
cedores.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas actividades da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para os

órgãos da Associação;
c) Utilizar os serviços da Associação, no tratamento de todos os

problemas escolares que digam respeito aos seus filhos e educandos;
d) Propor à direcção da Associação iniciativas que entendam

poder contribuir para o cumprimento das finalidades da Associação,
e participar em grupos de trabalho para a actuação em casos espe-
cíficos.

Nota. � Os sócios beneméritos ou honorários não podem eleger
nem ser eleitos para os órgãos sociais da Associação, podendo par-
ticipar em todas as realizações e nas assembleias gerais sem direi-
to a voto.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Participar nas actividades da Associação, nomeadamente, nas

assembleias gerais;
b) Manter-se informado quando não participante;
c) Exercer os cargos para que foram eleitos;
d) Cumprir todas as decisões e deliberações da assembleia geral;
e) Cumprir as disposições estatutárias;
f) Manter admirado o pagamento de uma quota anual cujo mon-

tante será fixado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os órgãos sociais da Associação, são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é o órgão deliberativo da Associação:
a) A assembleia geral é constituída por todos os associados no

pleno gozo dos seus direitos;
b) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um

vice-presidente e um secretário;
c) A assembleia geral reunirá ordinariamente, uma vez por ano

para aprovação de contas e eleições e, ordinariamente, sempre que
necessário:

c.1) Será convocada com, pelo menos, oito dias de antecedência
e, na convocatória, constará obrigatoriamente a ordem de trabalhos,
o local, o dia e a hora da sua realização;

c.2) Não poderá deliberar sobre qualquer assunto não indicado
na ordem de trabalhos e se à hora indicada na convocatória, não
estiverem presentes pelo menos, um terço dos sócios, ela terá lu-
gar meia hora depois, com qualquer número de sócios;

d) As deliberações da assembleia, serão tomadas sempre pela
maioria dos presentes;

e) Para convocação de uma assembleia geral extraordinária, 20%
dos associados poderão requerê-la ao presidente da mesa da
assembleia geral, sendo obrigatória na reunião a presença, no mí-
nimo, de dois terços dos requerentes.

ARTIGO 10.º

Compete à mesa da assembleia geral, convocar e dirigir os tra-
balhos das assembleias gerais e a estas, eleger ou destituir os mem-
bros da direcção e do conselho fiscal e ainda:

a) Apreciar e votar o relatório de contas da direcção e o parecer
do conselho fiscal;

b) Deliberação sobre a dissolução desta Associação.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral que destituir todos ou alguns dos corpos ge-
rentes, fará eleger uma comissão directiva provisória, em substitui-
ção de cada órgão destituído.

a) Promoverá novas eleições sem prazo breve, mas nunca para
além dos 60 dias subsequentes.

ARTIGO 12.º

A direcção é o órgão executivo da Associação:
a) A direcção é composta por um presidente, um vice-presiden-

te, um tesoureiro, um secretário e vogais;

b) Para que a Associação fique obrigada, os documentos que envol-
vam responsabilidades serão assinados no mínimo por dois elementos.

São competências da direcção:
a) A admissão dos associados (com excepção dos sócios hono-

rários), a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar;
b) Representar a Associação, defender os seus interesses e objectivos;
c) Fazer representar-se no conselho escolar.
Deverá reunir ordinariamente com a periodicidade sempre que

necessário, devendo lavrar-se acta das reuniões.

ARTIGO 13.º

O conselho fiscal é constituído por três elementos: sendo um
presidente, um secretário e um vogal e tem como competência, fis-
calizar os actos administrativos e financeiros da direcção e dar
parecer sobre os que impliquem aumento de despesas.

a) Reunirá ordinariamente uma vez por trimestre e extraordina-
riamente, sempre que necessário.

b) O conselho fiscal poderá entender assistir às reuniões da di-
recção mas sem direito a voto em qualquer deliberação.

c) O conselho fiscal deve conferir mensalmente o saldo de cai-
xa em poder do tesoureiro, a conta bancária e restantes assuntos de
contabilidade.

ARTIGO 14.º

Constituem os fundos da Associação:
a) O valor das quotas anuais;
b) As receitas e contribuições extraordinárias;
c) Eventuais subsídios e donativos.

ARTIGO 15.º

A eleição dos corpos gerentes, será efectuada em assembleia
geral, convocada para o efeito, na qual será decidido o processo
eleitoral.

ARTIGO 16.º

A duração de cada mandato será de um ano.

ARTIGO 17.º

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios
gerais do direito ou por deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052633

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA E.B.1 DA GRANJA (APEG)

Alteração dos estatutos

CAPÍTULO III
ARTIGO 10.º

4 � As convocatórias devem ser remetidas aos associados por via
postal e uma cópia afixada no átrio da Escola, com antecedência não
inferior a oito dias, com indicação da ordem de trabalho, data, hora
e local da reunião.

ARTIGO 11.º

4 � Apreciar e votar as propostas de revisão dos estatutos; sen-
do que esta deliberação só poderá ser tomada com a decisão pro-
vável de, pelo menos, três quartos dos associados presentes.

6 � Deliberação sobre a extinção da Associação, vendo que a
mesma só virá a ser válida se obtiver o voto favorável de, pelo
menos, três quartos de todos os sócios.

8 � Todas as deliberações em excepção previstas nos n.os 4 e 5,
serão tomadas pela maioria dos associados presentes nas assem-
bleias gerais, desde que legalmente convocadas.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052625

FEDERAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
DE ESPINHO

Acta da reunião de 21 de Novembro de 2001,
da assembleia geral extraordinária

Aos 21 dias de Novembro de 2001, reuniu nas instalações da
Escola n.º 2 de Espinho, em sessão extraordinária, a assembleia
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geral da FCAPE � Federação Concelhia das Associações de Pais
de Espinho, em conformidade com a convocatória, datada de 29 de
Outubro de 2001, publicada no jornal Defesa de Espinho, em 1 de
Novembro de 2001, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Proposta de alteração dos estatutos.
Foram também enviadas cartas a todas as associações de pais que

integram a Federação, na qual se explicitava que na proposta de
alteração dos estatutos, estava em causa, nomeadamente, o artigo 8.º
«O mandato dos membros dos órgãos sociais eleitos em assembleia
geral, é de um ano, sendo rotativa nos primeiros anos entre as as-
sociações fundadoras e, posteriormente, por ordem de adesão à
mesma».

Assinaram a lista de presença representantes das seguintes asso-
ciações de pais de escolas do concelho de Espinho: Espinho 1,
Espinho 2, Espinho 3, Anta 1, Anta 2, Corredoura 2, Corredoura
4, Esmojães, Domingos Capela, Sá Couto, Gomes de Almeida e
Manuel Laranjeira.

A sessão foi aberta pelo presidente da mesa da assembleia ge-
ral, dando-se início à discussão da proposta de alteração dos esta-
tutos.

Avelino Dantas, presidente da Associação de Pais da Escola
n.º 2 de Espinho do Ensino Básico, começou por elogiar o traba-
lho das pessoas que estiveram na origem da constituição da Fede-
ração, ressalvando que nessa altura os estatutos estavam ajustados.
Porém, o mesmo já não acontece actualmente. Referiu ainda que
não faz sentido que uma pessoa não se possa recandidatar pela
mesma associação, pelo que propôs que o artigo 8.º deveria passar
a ter a seguinte redacção: «o mandato dos órgãos sociais eleitos em
assembleia geral é de um ano».

Filipe Milheiro, da Escola n.º 2 de Espinho do Ensino Básico,
presidente do concelho executivo da FCAPE, manifestou o seu
desconforto pelo facto de a discussão em causa o afectar directa-
mente, na medida em que a alteração dos estatutos permitiria po-
der candidatar-se à presidência do conselho executivo pela mesma
Associação, uma vez que seria quebrada a regra da rotatividade.
Referiu que a alteração proposta dos estatutos iria torná-los mais
democráticos, permitindo que todos os anos qualquer associação que
o quisesse poderia apresentar livremente qualquer lista, sem ter de
esperar que todas as associações fundadoras presidissem à Federa-
ção e aguardar ainda pela ordem de adesão das associações. Assu-
miu também que se manteria na Federação, mesmo que não fosse
aprovada a proposta de alteração dos estatutos.

Aurora Ferreira, da Associação de Pais da Escola Secundária Dr.
Gomes de Almeida, manifestou total discordância com a proposta
de alteração dos estatutos na medida em que a rotatividade entre
as associações contribuía para dinamizar as associações a quem
competisse presidir ao conselho executivo. Por outro lado, preve-
nia a possibilidade de alguém se manter no cargo por vários anos,
com os efeitos negativos que daí decorrem.

Manuel Henrique, ainda na sua qualidade de representante da
Escola n.º 3 de Espinho do Ensino Básico, manifestou total
discordância quanto à oportunidade da proposta de alteração dos
estatutos. Referiu que se estava presente uma proposta feita à pressa
e que não deu tempo suficiente para as associações reflectirem so-
bre as vantagens e inconvenientes da alteração dos estatutos. Dis-
se ainda que a Federação não existe sem as associações e por isso,
não são as pessoas que estão em causa. A Federação não é uma
pessoa, mas sim várias associações. Como solução de consenso
propôs que os actuais corpos sociais da Federação continuassem em
função por mais um ano e que de forma ponderada se procedesse
à revisão de todo o clausulado dos estatutos, aproveitando-se igual-
mente para rever todos os estatutos das diversas associações de pais.

Filipe Milheiro concordou que a proposta de alteração dos esta-
tutos poderia ter ocorrido mais cedo, mas que já tinha deixado claro
na última assembleia geral efectuada em Novembro de 2000, antes
ainda de ser presidente do conselho executivo, que embora não
concordasse com a rotatividade, não iria tomar qualquer iniciativa
de propor a alteração dos estatutos.

Joaquim Rodrigues, presidente da mesa da assembleia geral, re-
feriu que a proposta da Escola n.º 3 de Espinho, de continuação dos
corpos sociais por mais um ano não poderia ser aceite uma vez que
era contra os actuais estatutos que determinam a rotatividade.

Victor Sá, actual presidente da Escola n.º 3 de Espinho do Ensi-
no Básico, também manifestou o seu total desagrado pela forma
com o processo de proposta de alteração dos estatutos da Federa-
ção foi desencadeado.

Após várias intervenções dos membros da assembleia, e cada vez
mais com a discussão acalorada, entrou-se na discussão do proces-
so de votação. Quando se estava a tratar da questão da represen-
tatividade dos membros das associações de pais presentes, os re-
presentantes da Escola n.º 3 de Espinho do Ensino Básico e da
Escola Secundária Dr. Gomes de Almeida, alegando que não po-

diam aceitar os insultos de que teriam sido vítimas por parte do
presidente do conselho executivo da Federação, decidiram abando-
nar a assembleia geral antes da votação.

Filipe Milheiro negou ter insultado fosse quem fosse e que só
poderia ter havido qualquer mal entendido. Esta intervenção já foi
feita sem a presença dos representantes das associações que rapida-
mente tinham abandonado a sala onde decorria a assembleia geral.

Passada a fase acidentada da sessão, a mesa da assembleia ge-
ral, deu início ao processo de votação após ter tomado conhecimento
da qualidade dos representantes das associações de pais que iriam votar.

Não votaram os representantes das Escolas n.º 3 de Espinho e Go-
mes de Almeida, que já tinham abandonado a assembleia geral, nem
a Associação de Pais de Esmojães, que pelo facto de ter aderido mui-
to recentemente à Federação, não tinha ainda aprovado internamento
quem seriam os seus elementos representantes na Federação.

O resultado da votação da proposta de alteração do artigo 8.º dos
estatutos da Federação para «o mandato dos órgãos eleitos em
assembleia geral é de um ano», foi o seguinte:

9 votos a favor (representantes das associações de pais das
escolas: n.º 1 de Espinho, n.º 2 de Espinho, Anta n.º 1, Anta n.º 2,
Corredoura n.º 2, Corredoura n.º 4, Sá Couto, Domingos Capela e
Manuel Laranjeira;

0 votos contra; e
0 abstenções.
A proposta de alteração dos estatutos foi aprovada em sessão

extraordinária do dia 21 de Novembro de 2001, da assembleia ge-
ral da Federação, concelhia das associações de pais de Espinho.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a assembleia geral
extraordinária da Federação concelhia das associações de pais de Espinho.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Joaquim Manuel da
Silva Rodrigues. � O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António José Cunha Moreira. � O Secretário da Mesa da
Assembleia Geral, Manuel António Marques Pinto.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052621

APALM � ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA E.B. 2,3

PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA

Certifico que foi dada nova redacção ao artigo 12.º n.º 7 dos es-
tatutos, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

7 � As decisões são tomadas por maioria absoluta dos sócios
presentes, excepto a votação da alteração dos estatutos, regulamento
interno e dissolução da associação, que requer maior de três quar-
tos de todos os associados.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052612

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO N.º 4

E JARDIM DE INFÂNCIA N.º 1

Estatutos

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 4 e
Jardim-de-Infância n.º 1, vai ter a sua sede nas instalações da Es-
cola Básica n.º 4, sito na Rua de Angola, freguesia de Santa Iria
de Azóia, concelho de Loures e durará por tempo indeterminado,
com início nesta data.

ARTIGO 2.º

Esta Associação não tem fins lucrativos e é independente de
qualquer formação política ou religiosa.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objectivo o exercício do direito de pais e
encarregados de educação de participarem na educação, promoção
e integração escolar dos seus filhos e educandos.
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ARTIGO 4.º

Para a prossecução do seu escopo, a Associação deverá, designa-
damente:

a) Intervir junto dos órgãos de gestão da Escola ou de outras
entidades competentes, na defesa dos interesses dos alunos, apre-
sentando problemas de vida escolar e colaborando na resolução dos
mesmos;

b) Intervir junto dos ministérios tutelares ou de outras entidades,
na definição dos programas e linhas gerais relativas à política de
educação e vida escolar, à política de juventude, sugerindo soluções,
dando pareceres e colaborando em projectos de diplomas e regula-
mentos pertinentes;

c) Participar nas reuniões dos conselhos escolar e pedagógico da
Escola, nos casos e nos termos legalmente previstos;

d) Promover e colaborar com a Escola e Jardim-de-Infância em
actividades circum-escolares ou de natureza social, conducentes à
realização de uma educação integral; contribuir para o desenvolvi-
mento e fortalecimento das relações de cooperação entre todos os
membros da Escola e Jardim-de-Infância, pais e encarregados de
educação;

e) Contribuir para a formação de desenvolvimento de correntes
de opinião que, em vista à melhoria das condições de ensino, a
dignificação da criança e a sua inserção na sociedade, levem à
adopção de soluções legislativas consentâneas com estes objectivos;

f) Fomentar a cooperação, o intercâmbio de opiniões e a partici-
pação em iniciativas de interesse comum com estruturas associativas
dos alunos;

g) Promover contactos e colaborar com associações congéneres,
podendo filiar-se em estruturas federativas.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser sócios da Associação, os pais e encarregados
de educação dos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 4 e Jar-
dim-de-Infância n.º 1, desde que solicitem a sua admissão à comis-
são executiva.

2 � São direitos dos sócios:
a) Participar nas reuniões de assembleia geral, com voto

deliberativo;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho, colaborar nas tarefas da

Associação e propor aos órgãos associativos, iniciativas que con-
tribuam para os objectivos da Associação;

d) Solicitar a intervenção da Associação na defesa dos interes-
ses dos seus educandos;

e) Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação;
f) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos dos

presentes estatutos.

ARTIGO 6.º

1 � São deveres dos associados:
a) Colaborar na realização dos objectivos da Associação;
b) Pagar as quotas que voluntariamente se obrigaram, sem pre-

juízo do valor mínimo fixado no n.º 1 do artigo 24.º;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos inter-

nos da Associação;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem elei-

tos ou designados;
e) Comunicar à comissão executiva qualquer mudança de resi-

dência, bem como a cessação de frequência dos seus educandos.

ARTIGO 7.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do associado, feito por escrito em qualquer altura;
b) Por exclusão, decidido pela comissão executiva, com funda-

mento em falta de pagamento de quotas;
c) Por exclusão, por infracção dos estatutos apurados em processo

disciplinar instaurado sob proposta da comissão executiva, decidi-
do em assembleia geral;

d) Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito em
julgado;

e) Quando se deixa de ter educandos na Escola, à excepção dos
membros dos órgãos da associação, que se manterão em funções até
à posse de novos órgãos.

ARTIGO 8.º

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A comissão executiva;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

Os titulares dos órgãos associativos são eleitos em assembleia
geral ordinária, sendo o seu mandato de um ano.

ARTIGO 10.º

Nenhum cargo dos associados será remunerado.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral, órgão soberano da Associação, é constituí-
da por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 13.º

O vice-presidente substituirá o presidente da mesa, nas suas au-
sências ou impedimentos e terá que ser obrigatoriamente um repre-
sentante do jardim-de-infância.

ARTIGO 14.º

São atribuições da assembleia geral, nomeadamente:
a) Apreciar, discutir e votar o relatório de contas anuais e deci-

dir do destino a dar aos saldos das contas do exercício;
b) Eleger os órgãos associativos;
c) Fixar o valor da quota mínima anual;
d) Pronunciar-se sobre as actividades da Associação;
e) Decidir sobre propostas de interesse geral apresentadas pelo

presidente da mesa, pela comissão executiva, pelo conselho fiscal
ou por qualquer outro associado;

f) Revogar o mandato de qualquer membro dos órgãos sociais,
com motivos fundamentados;

g) Pronunciar-se sobre a perda de qualidade do associado, sob
proposta da comissão executiva;

h) Decidir da extinção da Associação e deliberar sobre o desti-
no a dar aos seus bens.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral ordinária será convocada pela comissão
executiva para os fins previstos nas alíneas a), b) e c) do artigo 14.º,
devendo realizar-se dentro do prazo de um mês a partir da abertu-
ra efectiva das aulas da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 4 e Jardim-
-de-Infância n.º 1.

2 � A assembleia geral será convocada por meios de avisos
expedidos para cada um dos associados, com antecedência mínima
de oito dias.

ARTIGO 16.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pela comissão exe-
cutiva, por iniciativa desta, do conselho fiscal ou ainda de um nú-
mero de associados não inferior a 10, no gozo dos seus direitos.

2 � Às reuniões das assembleias gerais extraordinárias poderão
assistir, sem direito de voto, professores, funcionários da Escola,
salvo deliberações em contrário da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral não poderá funcionar legalmente sem a pre-
sença ou apresentação de metade dos sócios.

Na falta de quorum, reunirá com qualquer número de sócios,
30 minutos depois, desde que conste do respectivo aviso convo-
catório.

ARTIGO 18.º

Cada associado tem direito apenas a um voto.

ARTIGO 19.º

A comissão executiva é composta por sete elementos: presidente,
vice-presidente, primeiro-secretário, segundo-secretário, tesoureiro
e dois vogais.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

A comissão executiva fixará a periodicidade das suas reuniões
ordinárias, podendo ser convocadas reuniões extraordinárias, por
iniciativa do presidente ou de dois dos seus membros:

a) As deliberações da comissão executiva serão tomadas por
maioria de votos dos membros presentes. Em caso de empate, o
presidente terá voto de qualidade;
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b) Os membros da comissão executiva serão solidariamente res-
ponsáveis pelas deliberações tomadas.

ARTIGO 21.º

São atribuições da comissão executiva, nomeadamente:
a) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
b) Desenvolver actividades que se enquadrem nos objectivos da

Associação;
c) Construir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que con-

tribuam para a finalidade da Associação;
d) Representar a Associação em todos os contactos com os ór-

gãos de gestão da Escola e Jardim-de-Infância ou quaisquer outras
entidades, públicas ou privadas, para a prossecução dos objectivos
da Associação;

e) Gerir os bens da Associação;
f) Elaborar o relatório de actividades e contas a apresentar à

assembleia geral para votação;
g) Propor fundamentalmente à assembleia geral, a perda de qua-

lidade de associado, quando se verifique infracção que justifique;
h) Elaborar os seus regulamentos internos.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros, sendo um
dos quais, o presidente e dois vogais, sendo um destes elementos
representante do Jardim-de-Infância.

2 � As reuniões do conselho fiscal serão convocadas pelo pre-
sidente e as suas deliberações tomadas por maioria de votos.

ARTIGO 23.º

É da competência do conselho fiscal, nomeadamente:
a) Dar parecer à assembleia geral sobre o relatório e contas anuais;
b) Verificar as contas, sempre que o entenda conveniente,
c) Verificar a conformidade estatutária das despesas efectuadas;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, a pedido da

comissão executiva ou da assembleia geral;
e) Pronunciar-se sobre propostas de alienação de bens da Asso-

ciação.

ARTIGO 24.º

1 � As receitas ordinárias da Associação são constituídas pelas
quotas mensais cobradas aos associados, cujo valor mínimo será
fixado em assembleia geral.

2 � As receitas extraordinárias são provenientes de quaisquer
donativos, subsídios legados, ou de iniciativas promovidas pela
Associação.

ARTIGO 25.º

1 � Todos os valores monetários da Associação, serão deposi-
tados em estabelecimentos bancários, sendo a movimentação de
duas contas da competência da comissão executiva.

2 � A Associação obriga-se nomeadamente, na movimentação
de contas bancárias, pela assinatura conjunta de dois membros da
comissão executiva devendo obrigatoriamente, uma delas ser a do
presidente, do vice-presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 26.º

1 � A eleição dos órgãos da Associação é feita por escrutínio
secreto e terá lugar dentro de um mês a partir do início das aulas
na Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 4 e Jardim-de-Infância n.º 1.

2 � As candidaturas constarão de listas a apresentar ao presiden-
te da mesa da assembleia geral até à abertura da assembleia geral.
No caso das candidaturas para a mesa de assembleia geral e do
conselho fiscal, deverão ser especificados os cargos de cada um dos
membros das listas.

3 � A elegibilidade dos membros das listas será verificada pelo
presidente da mesa da assembleia geral.

4 � A comissão executiva apresentará uma lista candidata aos
órgãos da Associação. Qualquer grupo de 13 candidatos poderá
igualmente apresentar uma lista.

5 � Qualquer membro dos órgãos da Associação pode ser
reeleito uma ou mais vezes.

6 � Quando qualquer dos órgãos sociais deixe de funcionar antes
do termo do mandato, adoptar-se-á o seguinte procedimento:

a) No caso da comissão executiva, as suas atribuições serão as-
seguradas pela mesa de assembleia geral que, no prazo de 30 dias
a partir da assembleia geral, verifique o não funcionamento deste
órgão, promoverá a realização de eleições para todos os órgãos
sociais;

b) No caso do conselho fiscal, as suas atribuições serão assegu-
radas pela mesa da assembleia geral, que no prazo de 30 dias a
partir da assembleia geral, verifique o não funcionamento desse
órgão, promoverá a realização de eleições para o mesmo;

c) No caso da mesa da assembleia geral, a comissão executiva
convocará, com uma antecedência mínima de oito dias, uma
assembleia de associados que, verificado o não funcionamento desse
órgão, elegerá uma comissão eleitoral composta por um número não
inferior a cinco membros. No prazo máximo de 30 dias a comis-
são eleitoral promoverá a realização de eleições para todos os ór-
gãos sociais.

ARTIGO 27.º

Por deliberação da assembleia geral, a Associação poderá federar-se
com associações congéneres, ou de carácter cultural, desportivo ou so-
cial, sem perda da sua independência de princípios e objectivos.

ARTIGO 28.º

Os órgãos eleitos tomarão posse nos oito dias imediatos ao acto
eleitoral.

1 � A primeira eleição para os órgãos da Associação, será as-
segurada por uma comissão instaladora da Associação, constituída
por um número não inferior a cinco membros.

2 � A comissão instaladora da Associação funcionará sob fis-
calização da assembleia de pais e encarregados de educação, com
os poderes e nos termos previstos para os órgãos sociais até à rea-
lização da primeira eleição para os mesmos e tomada de posse dos
membros eleitos.

3 � A comissão instaladora observará, quanto às eleições, o dis-
posto nos n.os 1 e 2 do artigo 26.º, para o que assumirá as atribui-
ções e poderes conferidos à comissão e à mesa da assembleia ge-
ral da futura Associação.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052603

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA

DE VILA NOVA DE ANHA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

A instituição adopta a designação de Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola EB1 e Jardim-de-Infância de Vila
Nova de Anha, adiante designada por Associação e durará por tem-
po indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede na Escola EB1 de Vila Nova de
Anha, em instalações a designar pelo órgão de gestão, podendo
mudar para outro local por decisão da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A Associação, que se regerá pelos presentes estatutos e regula-
mentos aprovados em assembleia geral, é uma associação de direi-
to privado, sem fins lucrativos e independente de qualquer ideolo-
gia política e religiosa, que respeita as diversas correntes de opinião
e os padrões de direito natural reconhecidos pela Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, e totalmente independente em re-
lação a quaisquer instituições oficiais ou privadas.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por finalidade congregar, coordenar, dinami-
zar, defender e representar os interesses e direitos dos pais e en-
carregados de educação, em relação aos seus filhos e educandos,
através da colaboração permanente e recíproca com o órgão exe-
cutivo, com o corpo docente e discente da Escola e do Jardim, pais
e encarregados de educação, e todos os parceiros sociais, para o
processo educativo, pedagógico e formativo dos seus educandos,
dentro de uma linha democrática, exercendo sempre as suas activi-
dades com sentido de equidade, visando o progresso educativo.
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ARTIGO 5.º

Para a realização dos seus fins a Associação propõe-se,
designadamente:

1) Promover o esclarecimento de pais e encarregados de educa-
ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primei-
ros e principais educadores;

2) Utilizar os meios que achar adequados, nomeadamente, o
recurso a reuniões, conferências, debates, cursos e círculos de es-
tudo, criação de comissões e grupos de trabalho dedicados a temas
específicos;

3) Defender os interesses morais, culturais e físicos dos seus
educandos;

4) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à
educação;

5) Pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes;
6) Participar na definição de uma política de educação e juventude;
7) Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social;
8) Intervir, como parceiro social junto dos órgãos concelhios,

autoridades e instituições, de modo a possibilitar e facilitar o exer-
cício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos pais;

9) Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes
no processo educativo, salvaguardando a independência em relação
a quaisquer organizações concelhias, distritais, nacionais, estrangei-
ras ou internacionais, com finalidades convergentes ou complemen-
tares;

10) Exercer actividades que, não dizendo respeito a aspectos
meramente educativos, se relacionem com estes e com a defesa e
apoio da instituição familiar;

11) Integrar-se em organizações concelhias, distritais, nacionais,
estrangeiras ou internacionais, com finalidades convergentes ou
complementares.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB1 e Jardim-de-Infãncia de Vila Nova de Anha, é constituída pelo
pai ou mãe e ou encarregado de educação dos alunos matriculados
na Escola e Jardim, por direito próprio, desde que se inscrevam.

ARTIGO 2.º

A Associação tem duas categorias de membros: efectivos e ho-
norários:

1) São membros efectivos, os pais e encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola e Jardim, salvaguardando o dis-
posto no artigo anterior, são os únicos a quem compete gerir e de-
cidir dos seus destinos;

2) Pode ser membro honorário, as pessoas singulares ou colecti-
vas e entidades que, por dádivas ou tenham prestado serviços rele-
vantes à Associação e ao movimento associativo de pais e encar-
regados de educação.

ARTIGO 3.º

Compete à assembleia geral, sob proposta do conselho executi-
vo ou, no mínimo de 10% dos membros efectivos no pleno gozo
dos seus direitos sociais, atribuir o título de membro honorário.

ARTIGO 4.º

São direitos dos membros efectivos:
1) Participar nas assembleias gerais, elegerem e serem eleitos para

qualquer cargo dos órgãos sociais da Associação;
2) Participar em todas as actividades promovidas pela Associação;
3) Solicitar a intervenção do conselho executivo da Associação

para a defesa dos seus direitos como pais ou encarregados de edu-
cação;

4) Criticar os actos dos corpos gerentes, fundamentando a sua
crítica;

5) Discutir e emitir voto sobre os assuntos que sejam tratados na
assembleia geral;

6) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos dos
regulamentos;

7) Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da Asso-
ciação;

8) Requerer a transcrição de actas ou parte de actas das reuniões
dos corpos sociais, mediante o pagamento de uma taxa por página
de transcrição.

ARTIGO 5.º

São deveres dos membros efectivos:
1) Colaborar, individual ou colectivamente, sempre que possível,

com os corpos sociais da Associação, quando estes o solicitarem;
2) Exercer com zelo e diligência, os cargos para que foram eleitos;
3) Aceitar e servir gratuitamente os cargos ou comissões para que

forem eleitos ou nomeados, sem prejuízo do pagamento de despe-
sas de representação e outras devidamente justificadas, nas condi-
ções a definir pela direcção;

4) Contribuir financeiramente, da forma que for fixada em
assembleia geral, sob proposta do conselho executivo, para as des-
pesas e fins da Associação;

5) Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realiza-
ção dos seus fins;

6) Acatar as decisões da direcção e da assembleia geral da As-
sociação e cumprir os estatutos.

ARTIGO 6.º

Perdem a qualidade de membro:
1) A pedido do associado, feita por escrito, em qualquer altura,

sem prejuízo do disposto na lei e sem reaver as quotas pagas;
2) Por exclusão, por infracção aos estatutos, sob proposta da direc-

ção, devidamente fundamentada e rectificada pela assembleia geral;
3) Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito em

julgado;
4) Quando se deixe de ter filhos ou educandos na Escola, à excep-

ção dos membros dos órgãos da Associação, que se manterão em
funções até ao final do seu mandato, até à tomada de posse dos
novos órgãos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 1.º

1 � São órgãos sociais da Associação de Pais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.
2 � É órgão de consulta o conselho consultivo.
3 � O exercício dos cargos nos órgãos sociais é gratuito.

ARTIGO 2.º

Deverão ser lavradas actas de todas as reuniões dos corpos so-
ciais e exarada em livros próprios.

ARTIGO 3.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais é de dois anos,
cessando funções com a posse dos seus substitutos.

2 � A eleição para a mesa da assembleia geral, do conselho
executivo e o conselho fiscal efectua-se mediante a apresentação de
listas entregues ao presidente da assembleia geral, acompanhadas
de declaração dos próprios de como aceitam tal candidatura, até ao
início da assembleia geral eleitoral.

3 � Se não for apresentada nenhuma lista nos termos do número
anterior, cabe ao presidente da mesa da assembleia geral propor uma lista
durante essa mesma assembleia, depois de ouvir eventuais voluntários.

4 � Só poderão ser eleitos para os órgãos sociais da Associação os
membros efectivos que se encontrem no pleno uso dos seus direitos.

5 � A mesa da assembleia geral funciona como mesa eleitoral e como
mesa de voto, competindo-lhe organizar todo o processo eleitoral.

6 � Junto da mesa da assembleia eleitoral pode estar um dele-
gado de cada candidatura.

7 � Todas as eleições são feitas por voto secreto.
8 � A posse deve ser conferida pelo presidente da mesa da

assembleia geral cessante, no prazo máximo de setenta e duas ho-
ras a contar do fim da assembleia geral, devendo sempre que pos-
sível, o respectivo termo de posse ser feito logo a seguir à acta da
assembleia em que se procedeu à eleição.

9 � No caso de o presidente cessante não conferir a posse no
prazo referido no número anterior, o novo presidente da assembleia
geral, dá posse a todos os outros membros dos órgãos sociais elei-
tos o mais rapidamente possível.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 1.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 125 � 31 de Maio de 2002 11 394-(9)

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente,
primeiro-secretário e segundo-secretário.

3 � Caso entenda ser indispensável, pode o presidente da mesa
escolher entre os membros efectivos, aqueles que julgue necessá-
rios para o coadjuvar, sem prejuízo das competências atribuídas aos
elementos da mesa.

ARTIGO 2.º

Compete à assembleia geral:
1) Eleger todos os órgãos sociais da Associação de Pais;
2) Apreciar, discutir e votar o relatório de actividades e contas

anuais a apresentar pelo conselho executivo, bem como o respecti-
vo parecer do conselho fiscal;

3) Aprovar o plano de actividades e orçamento;
4) Decidir sobre propostas de interesse geral apresentadas pelo

conselho executivo, pelo conselho fiscal ou por qualquer associado;
5) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais, nos termos

dos presentes estatutos;
6) Ratificar a forma de contribuição financeira dos associados,

proposta pelo conselho executivo;
7) Deliberar sobre a definição de linhas gerais de actuação da As-

sociação de Pais, de acordo com os legítimos interesses dos seus as-
sociados, no quadro dos objectivos previstos nos presentes estatutos;

8) Deliberar sobre a adesão a organizações locais, regionais,
nacionais e internacionais e sua retirada;

9) Deliberar sobre recursos das sanções previstas (capítulo II,
artigo 6º);

10) Deliberar sobre a transferência da sede da Associação de Pais
para outro local;

11) Deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelos membros
ou por qualquer dos órgãos sociais;

12) Aprovar e alterar o regulamento interno;
13) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 3.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente nos primeiros
60 dias após o início do ano lectivo, para fins eleitorais (de dois
em dois anos).

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Sempre que o seu presidente o entender necessário;
b) A solicitação do conselho executivo ou do conselho fiscal;
c) A requerimento de, pelo menos, 30 sócios no pleno gozo dos

seus direitos.
§ 1.º Os pedidos de convocação da assembleia geral, serão diri-

gidos e fundamentados por escrito, ao presidente da assembleia,
deles constando uma proposta de ordem de trabalhos.

§ 2.º No caso da alínea c) do n.º 2, a assembleia geral só poderá
funcionar se estiverem presentes dois terços dos sócios requerentes.

3 � As deliberações sobre as alterações dos estatutos e dos re-
gulamentos internos são tomadas por maioria qualificada de três
quartos de sócios da Associação.

4 � As deliberações da assembleia geral só terão validade quan-
do apoiadas pela maioria simples dos sócios presentes.

5 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de circula-
res enviadas a todos os associados, indicando a ordem de trabalhos,
o dia, a hora e o local do seu funcionamento.

§ único. Se à hora indicada não estiver presente mais de metade
dos associados, a assembleia geral funcionará meia hora depois, com
qualquer número de associados.

6 � As assembleias gerais que tenham por objecto a dissolução
da Associação, só se considerarão validamente constituídas se es-
tiverem presentes três quartos de sócios da Associação.

7 � Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o des-
tino que a assembleia geral determinar.

8 � Compete ao presidente:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos da cessão;
c) Assinar com os secretários as actas das sessões;
d) Comunicar à assembleia qualquer irregularidade de que tenha

conhecimento;
e) Dar posse aos órgãos sociais após a assembleia geral que os

elegeu;
f) Assistir, sem direito a voto, ás reuniões do conselho executivo.

SECÇÃO II

Do conselho executivo

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais é gerida por conselho executivo cons-
tituído por cinco membros efectivos, sendo um presidente, um vice-
-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

2 � O conselho executivo deliberará quando estiver presente a
maioria dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por
maioria e tendo o presidente voto de qualidade.

3 � A responsabilidade do conselho executivo é colectiva, sal-
vo declaração de voto expresso em contrário.

4 � O conselho executivo reunirá, ordinariamente, uma vez por
mês, fixando previamente a data e, extraordinariamente, sempre que
o seu presidente ou a maioria dos seus membros o solicitem.

5 � A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois
membros do seu conselho executivo, sendo um deles o presidente
ou, no seu impedimento a do vice-presidente.

ARTIGO 2.º

São atribuições do conselho executivo:
1) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
2) Assegurar o regular funcionamento da Associação, de modo

que ela cumpra os seus objectivos estatutários e as determinações
legais respectivas;

3) Representar a Associação em todos os contactos com os ór-
gãos da Escola e do Jardim ou com quaisquer outras entidades para
prossecução dos fins da Associação;

4) Gerir os bens da Associação;
5) Elaborar o plano geral de actividades da Associação;
6) Elaborar anualmente, o relatório e contas da Associação, sub-

metendo-o à aprovação da assembleia geral, acompanhado do pa-
recer do conselho fiscal;

7) Pedir a convocação de assembleias gerais extraordinárias;
8) Nomear delegados, quando solicitado por um grupo de asso-

ciados ou sempre que o achar conveniente;
9) Representar a Associação em juízo e fora dele;
10) Propor, fundamentalmente, à assembleia geral, a perda da

qualidade de associado quando se verifique infracção que a justifi-
que, nos termos dos estatutos;

11) Indicar os representantes da Associação para os órgãos da
Escola e Jardim, conforme o previsto na lei;

12) Deliberar sobre a adesão e a admissão de organizações
concelhias, distritais, nacionais ou internacionais e levar a ratifica-
ção destas decisões à assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O conselho executivo pode promover a constituição de comissões
ou grupos de trabalho com vista ao estudo, apresentação de pro-
postas e resolução de situações, directamente ligadas com os fins
e objectivos da Associação, podendo para o efeito solicitar a cola-
boração de pais e encarregados de educação associados ou outros
técnicos especialistas.

ARTIGO 4.º

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a Associação de Pais;
b) Presidir às reuniões do conselho executivo e assinar as actas

com o secretário;
c) Convocar os membros do conselho executivo para as reu-

niões ordinárias e extraordinárias;
d) Fazer executar as deliberações do conselho executivo.
2 � Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presi-

dente.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Manter o funcionamento do sector financeiro;
b) Elaborar os balancetes;
c) Elaborar as contas anuais.
4 � Compete ao secretário:
a) Elaborar e assinar as actas e delas dar conhecimento;
b) Manter em bom funcionamento os serviços de secretariado.
5 � Compete ao vogal:
a) Coadjuvar os restantes membros do conselho executivo;
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que fo-

rem formados.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 1.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 2.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Acompanhar a administração financeira da Associação;
2) Dar parecer sobre as contas e o relatório a apresentar pelo

conselho executivo à assembleia geral.
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SECÇÃO IV

Do conselho consultivo

ARTIGO 1.º

1 � O conselho consultivo é o órgão de consulta do conselho
executivo no âmbito da interacção conselho executivo � comuni-
dade educativa.

2 � O conselho consultivo tem a seguinte constituição:
a) Um representante dos pais e encarregados de educação por

turma e por sala (jardim);
b) O conselho executivo da Associação de Pais e o presidente

da assembleia geral;
c) O conselho consultivo é presidido pelo presidente da Asso-

ciação de Pais ou pelo vice-presidente no seu impedimento;
d) Um representante das instituições ou entidades que o conse-

lho executivo da Associação entenda oportuno convidar.
3 � O conselho consultivo reúne para tratar de assuntos concre-

tos de natureza sectorial.
§ único. O presidente, para o efeito, convoca os membros acima

referidos com interesse directo e legítimo no processo consultivo
em análise.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 1.º

Constituem receitas da Associação:
1) As quotizações dos sócios;
2) As taxas previstas no capítulo II, artigo 4.º n.º 8 destes esta-

tutos;
3) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídos ou iniciativas promovidas pela Associação;
4) A cobrança das quotas será efectuada no acto da matrícula do

educando ou sua renovação.

ARTIGO 2.º

1 � As receitas da Associação devem ser depositadas em conta
bancária.

2 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente a
fixar pelo conselho executivo.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 1.º

Até à eleição dos órgãos sociais da Associação de Pais, os actos
necessários à sua completa institucionalização são da competência
da comissão de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de
Vila Nova de Anha.

ARTIGO 2.º

1 � Os presentes estatutos entram em vigor depois de deposita-
dos na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, devidamente
aprovado em assembleia geral de pais e encarregados de educação.

2 � Em todos os casos em que os presentes estatutos se reve-
lem omissos a Associação rege-se pela legislação em vigor e pelo
regulamento interno a aprovar em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052594

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA E.B.1 DE GALEGOS (SANTA MARIA)

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 � A Associação, denomina-se Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação da Escola E.B.1 de Galegos (Santa Maria).

2 � Trata-se de uma Associação voluntária, sem fins lucrativos
e de duração indeterminada, que tem a sua sede na respectiva Es-
cola, se outra não vier a ser determinada em assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem como finalidade contribuir para a forma-
ção integral do aluno através de toda a colaboração na sua educa-
ção cultural, moral e cívica, nomeadamente:

a) Colaborando com a Escola no processo educativo, contri-
buindo para o estudo e resolução dos problemas da Escola e pres-
tando apoio em actividades escolares, extra-escolares e sociais;

b) Interessar as famílias no processo educativo e definir uma
melhor organização do sistema de informação aos pais e encarre-
gados de educação;

c) Empenhar-se na defesa dos interesses dos alunos, conscien-
cializando a comunidade;

d) Promover dentro das suas possibilidades, actividades
educativas, recreativas e desportivas, direccionadas a todos os dis-
centes da Escola, no âmbito de desenvolvimento de projectos pró-
prios.

2 � A Associação cumprirá os seus fins com salvaguarda da sua
independência em face dos órgãos de gestão e dos professores da
Escola e de outras organizações oficiais e privadas, embora pretenda
funcionar em regime de parceria educativa.

3 � A actividade da Associação, será exercida independentemen-
te de qualquer ideologia política ou religiosa e na estrita defesa dos
educandos dos associados contra qualquer forma de agressão de
carácter físico, moral e cívico, segundo os padrões universalmente
reconhecidos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 3.º

1 � São sócios efectivos todos os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos, efectivamente matriculados nesta Escola, devida-
mente inscritos em cada ano lectivo.

2 � São sócios beneméritos aqueles que, tendo sido sócios efec-
tivos e tendo perdido essa qualidade, em virtude de deixarem de
ter filhos ou educandos matriculados na Escola, solicitem a sua
inscrição à direcção da Associação e paguem a quotização mensal
fixada anualmente pela assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participarem nas assembleias gerais;
b) Elegerem ou ser eleitos para os órgãos da Associação, exer-

cendo gratuitamente os cargos para que forem eleitos;
c) Serem informados e mantidos ao corrente das actividades ge-

rais da Associação;
d) Apresentarem sugestões e problemas que considerem de im-

portância para a defesa dos interesses dos educandos em geral.

ARTIGO 5.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar e exercer gratuitamente e zelosamente os cargos para

que forem eleitos, salvo motivo justificativo;
b) Contribuir positivamente para o cumprimento dos objectivos

da Associação;
c) Contribuir financeiramente para a Associação, mediante o

pagamento de uma quota anual cujo montante será fixado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

§ único. O associado não pode votar deliberações em que haja
conflito de interesses entre a Associação e ele, seu cônjuge e seus
descendentes ou ascendentes.

ARTIGO 7.º

§ único. A qualidade de associado não é transmissível, quer por
actos entre vivos, quer por sucessão, não podendo incumbir tercei-
ros de exercerem os seus direitos pessoais.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de sócio:
a) Por demissão, os que requeiram por escrito à direcção;
b) Por exclusão, os que faltarem ao cumprimento dos deveres

assumidos para com a Associação, não se integrem nos fins visa-
dos ou violarem os presentes estatutos;

c) Por suspensão temporária, os que deixarem de satisfazer o
pagamento da sua quota, mantendo-se a suspensão enquanto o pa-
gamento não for regularizado;

d) Por término da frequência escolar nesta Escola do educando.
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CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal,

serão eleitos pela assembleia geral por escrutínio secreto e por três
quartos dos sócios, mediante a aprovação de listas completas e
nominais subscritas por um mínimo de 10 e um máximo de 15 as-
sociados, no pleno gozo dos seus direitos, sendo de dois anos e
duração de cada mandato.

3 � Podem, a meio de cada mandato, ser substituídos e eleitos
em assembleia geral os substitutos, os elementos cujos educandos
deixem de frequentar a Escola.

4 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral dar
posse aos órgãos sociais eleitos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é conduzido pela mesa da assembleia
geral, que é constituída por quatro elementos: presidente, secretá-
rio e dois vogais.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os associados em
pleno gozo dos seus direitos, competindo-lhe como órgão
deliberativo:

a) Aprovar e alterar estatutos;
b) Eleger e ou destituir os titulares dos órgãos da Associação;
c) Deliberar sobre quaisquer assuntos sujeitos à sua apreciação;
d) Apreciar e aprovar o plano de actividades e o relatório anual

de contas;
e) Aprovar a extinção da Associação.

ARTIGO 11.º

Compete ao presidente:
a) Convocar as assembleias ordinárias e extraordinárias;
b) Presidir às reuniões das assembleias gerais e orientar os tra-

balhos;
c) Dar posse aos membros da direcção.

SECÇÃO II

Direcção

ARTIGO 12.º

1 � A Associação será gerida por uma direcção eleita pela
assembleia geral.

2 � Os membros da direcção em número de 15, distribuíram
entre si, na primeira reunião após as eleições, os cargos de presi-
dente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e vogais.

ARTIGO 13.º

Compete à direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-la, defen-

der os seus desígnios e assumir as suas responsabilidades;
b) Elaborar o plano de actividades da Associação;
c) Pedir as convocatórias das assembleias gerais, ordinárias e

extraordinárias;
d) Elaborar anualmente o relatório e as contas da Associação e

submeter à apreciação e aprovação da assembleia geral;
e) Admitir e exonerar sócios;
f) Representar oficialmente a Associação;
g) Praticar tudo o que for necessário à realização dos objectivos

da Associação;
h) Promover a obtenção de sala para as assembleias gerais e reu-

niões da direcção.
ARTIGO 14.º

§ único. A responsabilidade da direcção é colectiva.

ARTIGO 15.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Presidir às reuniões da direcção;
b) Assinar com o tesoureiro todos os documentos de receitas e

despesas e ordens de pagamento.

ARTIGO 16.º

§ único. A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois
membros da sua direcção, devendo um deles ser o presidente ou seu
substituto.

ARTIGO 17.º

§ único. A direcção reunirá ordinariamente, pelo menos, uma vez
por mês e extraordinariamente, sempre que o seu presidente ou a
maioria dos membros o solicite.

ARTIGO 18.º

§ único. A direcção deliberará quando estiverem presentes a
maioria dos membros, sendo as deliberações tomadas por maioria,
tendo o presidente voto de qualidade.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 19.º

O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e constituído
por presidente, secretário e relator.

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de contas anuais;
b) Verificar as contas, legalidade e conformidade estatutária das

despesas efectuadas e assistir às reuniões de direcção sempre que
seja convocado ou convidado.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 20.º

1 � As receitas da Associação compreendem-se por:
a) Quotizações dos associados;
b) Donativos, subvenções legadas que eventualmente lhe sejam

atribuídas, bem como o produto de realizações levadas a efeito para
a criação de fundos.

2 � As quotas ficam estabelecidas em 12,50 euros anuais e se-
rão alteradas sempre que a assembleia geral considere necessário.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia só será dissolvida por decisão dos seus sócios,
tomada em assembleia geral realizada nas condições dos n.os 1 e
2 do artigo 9.º

2 � Em caso de dissolução, os bens da Associação terá o desti-
no que for determinado em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052587

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA 2,3 DA CASTANHEIRA DO RIBATEJO

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica 2,3 da Castanheira do Ribatejo, também designada
abreviadamente por A. P. E. E. B. 2.3, congrega e representa pais
e encarregados de educação da Escola Básica 2,3 da Castanheira do
Ribatejo.

ARTIGO 2.º

A A. P. E. E. B. 2.3, é uma instituição sem fins lucrativos, com
duração ilimitada, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos
omissos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A A. P. E. E. B. 2.3, tem a sua sede social na Escola Básica
2,3 da Castanheira do Ribatejo, sita na freguesia de Castanheira do
Ribatejo e no concelho de Vila Franca de Xira.
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ARTIGO 4.º

A A. P. E. E. B. 2.3, exercerá as suas actividades sem subordi-
nação a qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da A. P. E. E. B. 2.3:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

e encarregados de educação, possam cumprir integralmente a sua
missão de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personali-
dade do aluno;

c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à A. P. E. E. B. 2.3:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à Escola e à educação e cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreen-

são e colaboração entre todos os membros da Escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da Escola, sobretudo na

área escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-

ções similares ou suas estruturas representativas, visando a repre-
sentação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da A. P. E. E. B. 2.3, os pais e os encarregados
de educação dos alunos matriculados na Escola e que voluntaria-
mente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as actividades da

A. P. E. E. B. 2.3;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da A. P. E. E.

B. 2.3;
c) Utilizar os serviços da A. P. E. E. B. 2.3, para a resolução dos

problemas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbi-
to definido no artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da A. P. E.
E. B. 2.3.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da A. P. E. E. B. 2.3;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de

estar matriculados na Escola;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presen-

tes estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes ve-

nha a ser comunicado.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da A. P. E. E. B. 2.3: a assembleia geral, o
conselho executivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho executi-
vo e do conselho fiscal, são eleitos anualmente, por sufrágio directo
e secreto pelos associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no ple-
no gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secre-
tários (primeiro e segundo).

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo pri-
meiro-secretário e este pelo segundo-secretário.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no 1.º perío-
do de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária, por ini-
ciativa do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conse-
lho fiscal ou por petição subscrita por, pelo menos, 20 associados
no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral, será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os asso-
ciados, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se esti-
verem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, fun-
cionando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da A. P. E. E. B. 2.3, em fede-

rações e ou confederações de associações similares;
f) Dissolver a A. P. E. E. B. 2.3;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à

sua apreciação.
ARTIGO 19.º

A A. P. E. E. B. 2.3, será gerida por um conselho executivo
constituído por cinco associados: um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, um secretário e um vogal.

ARTIGO 20.º

O conselho executivo reunirá mensalmente e sempre que o pre-
sidente ou maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho executivo:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a A. P. E. E. B. 2.3;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da A. P. E. E. B. 2.3;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e con-

tas anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a A. P. E. E. B. 2.3;
f) Propor à assembleia geral o montante das jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados: um presidente
e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas

e a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicita-
ção de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da A. P. E. E. B. 2.3:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.
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ARTIGO 26.º

A A. P. E. E. B. 2.3, só fica obrigada pela assinatura conjunta
de dois membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou
do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da A. P. E. E. B. 2.3, serão obri-
gatoriamente depositadas num estabelecimento bancário, em conta
própria da Associação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da A. P. E. E. B. 2.3, depois de
satisfeito o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que
a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da A. P. E. E. B. 2.3, principia em 1 de Outubro e
termina em 30 de Setembro.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem
qualquer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela A. P. E. E. B.
2.3 e a primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida
por uma comissão instaladora constituída por seis dos sócios fun-
dadores.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052581

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA
DO ENSINO BÁSICO, 1.O CICLO E DO JARDIM DE INFÂNCIA

DE ALDRIZ � ARGONCILHE

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � É constituída e rege-se pelos presentes estatutos, por tem-
po indeterminado, a Associação de Pais dos Alunos da Escola do
Ensino Básico, 1.º Ciclo e do Jardim de Infância de Aldriz �
Argoncilhe.

2 � A Associação é uma instituição isenta de qualquer ideolo-
gia política e religiosa, e tem como finalidade, assegurar o direito
e o dever que assiste aos pais e encarregados de educação, de par-
ticipar activamente no processo educativo dos seus filhos e
educandos.

ARTIGO 2.º

Sede social

A Associação de Pais, tem sede na Escola do Ensino Básico, de
Aldriz, Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A Associação de Pais tem como objectivo:
a) Assegurar o direito e o dever que assiste aos pais e encarre-

gados de educação, de participar no processo educativo dos filhos
ou educandos;

b) Interessar os pais ou encarregados de educação, no processo
educativo dos filhos ou educandos;

c) Colaborar com a Escola em actividades de carácter educativo,
desportivo, cultural e social em benefício dos alunos ou das pró-
prias famílias, com especial atenção para os tempos livres;

d) Analisar as situações prejudiciais aos interesses dos alunos,
chamando a atenção para elas, intervindo junto dos órgãos de ges-
tão da Escola, fazendo todos os esforços para a sua resolução;

e) Representar os pais e encarregados de educação e agir em
nome deles junto das autoridades, por direito próprio, sempre que
necessário ou oportuno;

f) Criar as condições necessárias para interpretar fielmente a
vontade dos pais e encarregados de educação, junto da Escola;

g) Colaborar com associações congéneres, tendo em vista objec-
tivos comuns.

CAPÍTULO II

Inscrição, direitos e deveres dos sócios

ARTIGO 4.º

Direito de inscrição

São associados por direito próprio, o pai e a mãe ou o encarre-
gado de educação dos alunos que frequentam este estabelecimento
de ensino.

ARTIGO 5.º

Admissão

1 � São considerados sócios desta Associação, automaticamen-
te, todos os pais ou mães ou encarregados de educação, dos filhos
ou educandos que frequentam esta Escola, devendo por isso pre-
encher impresso próprio.

2 � No caso de pai e mãe, o casal funciona para todos os efei-
tos associativos, como sendo um só associado, podendo ser repre-
sentado por qualquer um dos membros.

3 � Podem ser admitidos como sócios honorários, pessoas sin-
gulares e colectivas.

4 � A admissão dos sócios honorários, será feita pela direcção
da Associação, com recurso para a assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Direitos dos sócios

1 � São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Associação, nas

condições, termos e forma, fixados por estes estatutos;
b) Tomar parte activa nas assembleias gerais, propondo, dis-

cutindo e votando as deliberações e moções;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos previstos nestes estatutos;
d) Apresentar à direcção da Associação, os problemas que con-

siderem importantes para a defesa dos interesses dos seus filhos ou
educandos;

e) Informar-se e ser informado de todas as actividades da Asso-
ciação e examinar as contas da gerência, orçamentos ou demais
documentos quando a direcção os colocar à disposição dos sócios,
o que acontecerá até três dias antes da assembleia geral, para o
efeito convocada;

f) Participar em todas as iniciativas promovidas pela Associação;
g) Impugnar junto dos órgãos estatutários e nos termos previs-

tos nestes estatutos, os actos dos corpos gerentes que considerem
ilegais;

h) Exercer todos os demais direitos decorrentes destes estatutos;
i) Nota. � Os sócios honorários não podem fazer parte dos ór-

gãos directivos e de fiscalização da Associação.

ARTIGO 7.º

Deveres dos sócios

1 � São deveres dos sócios:
a) Cumprir os estatutos e demais disposições regulamentares;
b) Manter-se informados sobre as actividades da Associação e

desempenhar com zelo os cargos para que for eleito, quando os
tenha aceite;

c) Agir solidariamente na defesa dos interesses da Associação;
d) Pagar a quota anual no acto de inscrição do aluno ou pelo

menos, até ao fim do primeiro trimestre do ano escolar;
e) Prestar toda a colaboração que lhe for solicitada pelos corpos

gerentes, na medida das suas possibilidades;
f) Contribuir para fundos que venham a ser criados;
g) Acatar as decisões da direcção e da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Cessão da qualidade de associado

1 � Perde a qualidade de sócio todo aquele que:
a) Deixe de ter filhos ou educandos na Escola;
b) Requeira à direcção a sua demissão;
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c) Compulsivamente e por deliberação, que a tal seja obrigada
quando se verificar e provar atitudes da sua parte que comprome-
tam os interesses e objectivos da Associação.

2 � A readmissão de sócio expulso é da competência da
assembleia geral que para o efeito deverá atender ao parecer da
direcção.

CAPÍTULO III

Os órgãos da Associação

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Os membros dos órgãos sociais referidos nas alíneas a), b)

e c), do número anterior são submetidos a voto directo, universal
e secreto, através de listas completas candidatas, considerando-se
automaticamente eleita a lista que obtiver maior número de votos
expressos.

ARTIGO 10.º

1 � O mandato dos órgãos da Associação, tem a duração de um ano.
2 � No caso de surgirem vagas que se imponham preencher, o man-

dato dos substitutos eleitos, cessará com a dos restantes membros.
3 � Os membros eleitos dos órgãos da Associação, podem ser

reeleitos para mandatos sucessivos.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno uso
dos seus direitos.

ARTIGO 12.º

1 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger os órgãos da Associação;
b) Deliberar sobre alterações aos estatutos, conforme previsto na

nota deste artigo;
c) Delegar poderes à direcção para adquirir, alienar, onerar bens

e fazer tudo o necessário para o efeito, incluindo contrair emprés-
timos;

d) Fixar o montante da quota anual mínima sob proposta da di-
recção;

e) Tomar conhecimento e deliberar sobre as decisões da direc-
ção, nos termos previstos nestes estatutos;

f) Resolver eventuais diferendos entre órgãos, deliberando con-
forme os interesses relevantes da Associação;

g) Deliberar sobre eventuais propostas que lhe sejam presentes
pelos diversos órgãos;

h) Deliberar sobre a destituição de qualquer órgão social;
i) Deliberar sobre a extinção ou dissolução da Associação.
Nota. � Os presentes estatutos só poderão ser alterados, no todo

ou em parte, em assembleia geral para o efeito convocada.
As propostas só serão válidas se forem votadas por uma maioria

qualificada de dois terços dos sócios presentes, devendo neste caso
a votação ser feita nominalmente.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reúne todos os anos até 30 de Setembro
para aprovação do relatório e contas do exercício do ano anterior
e para eleições dos órgãos sociais, e até 30 de Outubro para apro-
vação do plano de actividades e orçamento de receitas e despesas
para o ano imediato.

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que
for convocada pela direcção, pelo conselho fiscal ou a requerimento
apresentado por número de sócios não inferior a 25%, no pleno uso
dos seus direitos.

3 � O requerimento a que se refere o número anterior, deverão
especificar qual a ordem de trabalhos que deve ser contida na
convocatória, não podendo ser tratados outros assuntos nessa
assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral elege uma sua mesa, composta por um
presidente, um vice-presidente e um secretário.

2 � A mesa da assembleia geral é eleita, simultaneamente, com
a direcção e o conselho fiscal, para um mandato de igual duração.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao presidente e nos seus impedimentos ao vice-
-presidente:

a) Convocar e dirigir o funcionamento das assembleias gerais de
acordo com a ordem do dia, sendo responsável pela condução dos
trabalhos;

b) Assinar as convocatórias expedidas pela mesa;
c) Conferir a posse dos sócios eleitos para os órgãos sociais da

Associação;
d) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar as

folhas dos livros e actas e redigir;
e) Substituir os elementos efectivos, nas suas faltas ou impedi-

mentos, pelos sócios escolhidos entre os presentes.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao secretário da mesa:
a) Secretariar o presidente da mesa da assembleia;
b) Coadjuvar e auxiliar o presidente na condução dos trabalhos

da assembleia;
c) Redigir as actas, servir de escrutinador e preparar o expediente

das assembleias.

ARTIGO 17.º

1 � As convocatórias de assembleias ordinárias e extraordiná-
rias, com indicação da respectiva ordem de trabalhos, data e hora
de funcionamento, são publicadas com, pelo menos, oito dias de an-
tecedência, por aviso afixado na Escola ou por aviso postal.

2 � Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos só-
cios, a assembleia funcionará meia hora depois com qualquer nú-
mero de presentes sendo válidas as suas decisões, conforme men-
ção que deverá constar do aviso da convocatória.

3 � As decisões poderão ser tomadas por votação secreta, no-
minal ou por braço levantado, conforme for decidido pela própria
assembleia, excepto no caso previsto na nota do artigo 12.º de al-
teração dos estatutos.

ARTIGO 18.º

Direcção

1 � A direcção e composta por seis elementos, sendo um dos
elementos representante dos professores.

2 � A direcção será constituída por um presidente, um vice-pre-
sidente, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

3 � O presidente será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo vice-presidente e o secretário e o tesoureiro pelos vogais.

ARTIGO 19.º

1 � A direcção e o órgão de gestão da Associação, competin-
do-lhe especialmente:

a) Representar a Associação em juízo e fora dele e em seu nome
exercer e assumir obrigações;

b) Praticar todos os actos necessários à realização dos objecti-
vos da Associação;

c) Criar, organizar e dirigir todos os serviços;
d) Administrar a Associação e apresentar anualmente o relatório

e as contas com parecer do conselho fiscal, à apreciação da
assembleia geral;

e) Elaborar os planos e orçamentos das receitas e despesas da
Associação e submetê-los à apreciação do conselho fiscal e da
assembleia geral;

f) Demitir os sócios de acordo com o disposto no artigo 8.º e dar
parecer à assembleia geral para a readmissão de sócios expulsos;

g) Aplicar sanções disciplinares;
h) Elaborar os regulamentos necessários à organização e utiliza-

ção dos serviços;
i) Propor à assembleia geral, o montante da quota anual a pagar

pelos sócios;
j) Dar imediata execução a todas as deliberações da assembleia

geral;
k) Celebrar acordos de cooperação com os serviços oficiais ou

associações congéneres.

ARTIGO 20.º

1 � A Associação é validamente representada e obrigada pela
direcção, em juízo e fora dele.

2 � A assinatura do tesoureiro é obrigatória em todos os do-
cumentos que importem realização de despesas.

3 � Os membros da direcção respondem solidariamente pelas
faltas ou irregularidades cometidas no exercício das suas funções,
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exceptuando aqueles que contra as mesmas hajam reclamado e que
expressamente tenham votado contra a deliberação, ou que, não
tendo assistido à reunião em que a mesma for votada, contra ela
manifestem oposição na primeira reunião em que participem.

ARTIGO 21.º

1 � A direcção reúne ordinariamente, uma vez por mês e das
suas reuniões é elaborada acta a exarar em livro próprio, que é lida,
aprovada e assinada pelos membros que a ela assistiram, no início
da sessão imediata, qualquer dos membros da direcção, quando
vencido na decisão, pode fazer declaração de voto para constar da
acta ou de um seu aditamento.

Nota. � A periodicidade das reuniões da direcção poderá ser
alterada por deliberação dos seus membros.

ARTIGO 22.º

1 � Compete ao presidente da direcção:
a) Coordenar todo o trabalho da direcção, convocar reuniões,

assinar a correspondência e juntamente com o tesoureiro rubricar
os livros de tesouraria, assinar cheques e ordens de pagamento;

b) Representar a direcção em juízo e fora dele, por delegação da
direcção expressa por deliberação exarada em acta;

c) Delegar as suas funções ou parte delas, quando necessário ou
conveniente para o bom andamento dos trabalhos, no vice-presiden-
te ou no secretário;

d) Despachar os assuntos correntes ou de urgência e submetê-los
a ratificação dos restantes membros na primeira reunião da direcção:

ARTIGO 23.º

1 � Compete ao vice-presidente:
a) Assistir às reuniões da direcção, com direito a voto nas direcção;
b) Substituir o presidente nos seus impedimentos ou faltas com

poderes a ele inerentes;
c) Coadjuvar o presidente e coordenar as tarefas que por delibe-

ração da direcção e sob proposta do presidente, lhe sejam confiadas.

ARTIGO 24.º

1 � Compete ao secretário:
a) Orientar todo o expediente e arquivo;
b) Elaborar as actas das sessões da direcção, levar à apreciação

da direcção todo o expediente recebido e expedido e coadjuvar o
presidente, sempre que este o considere necessário.

ARTIGO 25.º

1 � Compete ao tesoureiro:
a) Ser fiel depositário dos fundos da Associação e por eles res-

ponder;
b) Superintender o serviço de contabilidade e tesouraria, ordenar

cobranças e pagamento, assinar cheques e autorizações de pagamen-
to juntamente com o presidente ou outro elemento da direcção com
poderes delegados para a prática destes actos;

c) Transmitir continuamente à direcção a situação económica da
direcção e a situação de cobrança de quotas, prepara a organiza-
ção do relatório de contas e a elaboração do orçamento para o ano
escolar, a apresentar pela direcção.

ARTIGO 26.º

1 � Compete aos vogais:
a) Assistir às reuniões da direcção e nelas empenhadamente con-

tribuir para a formação de decisões;
b) Colaborar com o presidente e demais membros nas tarefas que

lhes venham a ser confiadas.

ARTIGO 27.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros: presidente,
secretário e vogal.

2 � Haverá mais um vogal suplente, que só exercerá funções em
caso de impedimento de um dos titulares.

3 � O presidente é substituído nos seus impedimentos pelo se-
cretário, ascendendo à efectividade para o lugar deste, o valor su-
plente que tiver sido eleito.

ARTIGO 28.º

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de contas a apresentar anualmente

à assembleia geral e pronunciar-se sobre a organização dos servi-
ços financeiros da Associação;

b) Velar pelo funcionamento dos estatutos em vigor;
c) Assistir às reuniões da direcção, quando julgar necessário, sem

direito a voto;
d) Proceder sempre que o entenda conveniente, a exames à con-

tabilidade, podendo para o efeito exigir a exibição de todos os
documentos necessários e verificar a documentação da tesouraria;

e) Comparecer na assembleia geral da apresentação das contas,
a fim de prestar algum esclarecimento que possa ser pedido, face
ao parecer emitidos emitido sobre o relatório e contas;

f) Convocar a assembleia geral extraordinária, sempre que enten-
da que há matéria que lá deva ser apreciada.

ARTIGO 29.º

1 � O conselho funcionará validamente desde que esteja presente
a maioria dos seus membros efectivos.

2 � As suas deliberações são tomadas por maioria simples de
voto.

3 � A atribuição das tarefas individuais aos membros é da com-
petência do presidente.

ARTIGO 30.º

1 � O conselho fiscal deverá reunir, pelo menos, uma vez cada
trimestre.

2 � Das reuniões do conselho fiscal será lavrada acta em livro
próprio, rubricado e assinado pelo presidente nos seus termos de
abertura e encerramento.

ARTIGO 31.º

Gratuitidade do exercício de funções

O exercício dos cargos para que os sócios foram eleitos é gra-
tuito.

CAPÍTULO IV

Regime disciplinar

ARTIGO 32.º

1 � Os sócios estão sujeitos ao poder disciplinar da Associação.
2 � Nenhuma sanção pode ser aplicada sem prévio processo

disciplinar.
3 � Constitui infracção disciplinar o não cumprimento dos de-

veres impostos pelos presentes estatutos.
4 � A pena a aplicar deve ser proporcional à gravidade da falta

e pode consistir em simples censura, representação por escrito, sus-
pensão até 30 dias ou a expulsão.

ARTIGO 33.º

1 � Todo o sócio tem o direito de conhecer a acusação que lhe
é formulada e a apresentar a sua defesa, sendo nula qualquer san-
ção disciplinar sem prévia audição do presumível infractor.

2 � A aplicação da pena é da competência da direcção.
3 � Da aplicação da pena, há recurso para a assembleia geral,

que deve ser interposto no prazo de 30 dias após conhecimento da
sanção aplicada.

4 � A interposição do recurso determina a suspensão da aplica-
ção da pena.

ARTIGO 34.º

1 � O processo disciplinar é precedido de uma fase preliminar
para apuramento dos factos, com a duração máxima de 30 dias.

2 � No termo da fase preliminar, o processo pode ser arquiva-
do ou aberto.

3 � A abertura do processo tem por fundamento o despacho que
o determine, seguindo-se a formulação da nota de culpa.

4 � A nota de culpa conterá a descrição dos factos, terminando
com a especificação das disposições estatutárias violadas.

5 � A nota de culpa será reduzida a escrito e feita em duplica-
do, sendo esta entregue ao sócio, que confirma recebimento no
original, ou na impossibilidade a nota de culpa é enviada por carta
registada com aviso de recepção.

6 � O sócio fará a sua defesa também por escrito, no prazo de
15 dias a contar da data de entrega da nota de culpa, podendo re-
querer as diligências pertinentes á descoberta da verdade e apresen-
tar as testemunhas necessárias.

7 � Se, volvido o prazo referido no número anterior, o arguido
não contestar a acusação, presume-se que há culpa e conse-
quentemente, lugar à aplicação da sanção 8. A decisão é tomada
no prazo máximo de 30 dias a contar da apresentação da defesa.
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ARTIGO 35.º

A direcção perante a gravidade dos factos indicados, poderá de-
liberar a suspensão preventiva do sócio, até ao exercício de quais-
quer cargos que desempenhe na Associação, disso avisando o ar-
guido, independentemente, do andamento do processo disciplinar.

CAPÍTULO V

Regime financeiro

ARTIGO 36.º

Fundos

1 � As receitas da Associação são constituídas:
a) Pelo produto das quotas dos seus associados;
b) Receitas e quotizações extraordinárias;
c) Donativos e quaisquer outros rendimentos resultantes de acti-

vidades de âmbito estatutário;
d) Juros e outros rendimentos de subscrições aceites pela direcção.
2 � As receitas provenientes de quotas, constam da tabela do

anexo I dos estatutos e poderão ser alteradas por proposta da di-
recção e aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 37.º

Orçamento e contas

1 � A direcção elabora anualmente um orçamento das receitas
e despesas que será submetido a aprovação da assembleia geral.

2 � Todos os anos em Outubro, a direcção apresenta o relató-
rio de contas relativo ao ano escolar, que acompanhado do parecer
do conselho fiscal é submetido à aprovação da assembleia geral que,
para o efeito, se reúne ordinariamente.

CAPÍTULO VI

Sistema eleitoral

ARTIGO 38.º

1 � A eleição para os corpos gerentes da Associação, será feita
por listas.

2 � As listas que se propuserem a eleições, deverão dar entra-
da na assembleia geral, até 48 horas antes do início da eleição.

3 � A cada lista corresponderá uma letra, por ordem de entra-
da, começando pela letra «A».

4 � Cada lista poderá nomear um delegado que terá assento na
mesa para fiscalizar o acto.

5 � O eleitor manifesta a sua escolha, colocando a letra que
pretende, no boletim de voto fornecido pela assembleia, que dará
despacho à reclamação apresentada nas 24 horas seguintes.

6 � As reclamações acerca do acto eleitoral, terão de ser apre-
sentadas até às 24 horas do quarto dia seguinte ao dia das eleições,
ao presidente da assembleia, que dará despacho à reclamação apre-
sentada nas 24 horas seguintes.

7 � A assembleia geral terá que promover eleições para novos
corpos gerentes, findo o seu mandato e constituir a mesa eleitoral.

8 � As convocatórias para se efectuar o acto eleitoral tem que
ser afixadas ou distribuídas com antecedência de, pelo menos, oito
dias, em local próprio.

9 � Nas convocatórias terão que ser transcritas as regras da elei-
ção, data e hora.

10 � A contagem e o apuramento dos votos serão efectuados
perante a assembleia, lavrando-se acta assinada pelos membros da
mesa e pelos delegados de cada lista.

11 � Considera-se vencedora a lista que obtiver maior número
de votos.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 39.º

Extinção e dissolução

1 � A extinção ou dissolução, só pode ser deliberada em
assembleia geral, desde que votada por quatro quintos dos sócios
presentes.

2 � No caso de dissolução, a assembleia definirá os precisos
termos em que a mesma se processará, não podendo, em caso al-
gum, ser os bens distribuídos pelos sócios.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052577

FEDERAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
DE VALONGO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins da Federação

ARTIGO 1.º

1 � A Federação das Associações de Pais e Encarregados de
Educação do Concelho de Valongo, adiante designada por
FAPEVAL, é constituída nos termos da lei, pelas associações de
pais e encarregados de educação, existentes nas Escolas E. B.-1, 2 e
3, secundárias, jardins-de-infância e agrupamentos de escolas da
área do concelho de Valongo.

2 � A Federação é uma instituição sem fins lucrativos, com
duração indeterminada e reger-se-á pelos presentes estatutos.

3 � A Federação tem a sua sede no concelho de Valongo.
4 � A Federação é um membro de pleno direito da Federação

Distrital FRAP � Porto.

ARTIGO 2.º

A Federação tem como objectivos específicos:
a) Congregar, coordenar, dinamizar, defender e representar todas

as associações de pais e encarregados de educação do concelho de
Valongo;

b) Contribuir para uma participação integrada de todos os par-
ceiros responsáveis no desenvolvimento do processo educativo;

c) Pugnar pela dignificação do ensino em todos os seus aspec-
tos, nomeadamente, na qualidade, eficiência, disciplina e respeito
pelos valores humanos em geral, bem como pela igualdade de opor-
tunidades no acesso ao ensino e à cultura;

d) Fomentar e colaborar em actividades de carácter pedagógico,
cultural e social.

ARTIGO 3.º

1 � A Federação intervirá junto dos órgãos de soberania, auto-
ridades e instituições, nomeadamente, as autarquias do concelho, no
sentido de criar possibilidades e de facilitar o exercício das com-
petências, deveres e direitos, quer da FAPEVAL, quer das associ-
ações suas federadas e, bem assim, dos pais e encarregados de
educação, como primeiros e principais responsáveis pela educação
integral dos seus filhos e educandos.

2 � A Federação exercerá as suas actividades independentemente
de qualquer ideologia política ou religiosa, respeitando as diversas
correntes de opinião e os padrões de direito natural, reconhecidas
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Criança,
especialmente no que se refere à educação, ciência e cultura.

3 � A Federação salvaguardará sempre a sua independência em
relação a quaisquer organizações oficiais ou privadas, mas fomen-
tando sempre a colaboração efectiva entre os vários intervenientes
no processo educativo.

4 � A Federação poderá exercer actividades que, não dizendo
respeito a aspectos meramente educativos, se relacionem com eles
e com a defesa e apoio da instituição familiar, o que poderá fazer
em cooperação com outras entidades, devidamente reconhecidas.

5 � Para a prossecução dos seus objectivos, a Federação pode
integrar-se em organizações com finalidades convergentes ou
complementares e com elas celebrar acordos e delas receber apoio
ou apoiá-las.

6 � Também nas áreas de prevenção e de segurança a Federa-
ção poderá colaborar e organizar acções de sensibilização e forma-
ção nesse sentido.

7 � A Federação deve ainda promover a detecção e estudo de
problemas que afectem a comunidade escolar, nomeadamente, atra-
vés de inquéritos, reuniões, conferências, colóquios, sessões de es-
tudo, exposições e a criação de grupos de trabalho que se conside-
rem necessários para atingir tais objectivos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São membros desta Federação as associações de pais e encarre-
gados de educação, formalmente constituídas de acordo com a lei,
na área do concelho de Valongo e no âmbito dos estabelecimentos
de ensino oficial, particular ou cooperativo, desde que a data da sua
legalização, caso não manifestem por escrito vontade em contrário.
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ARTIGO 5.º

Para a sua adesão se torne efectiva, a solicitação deve fazer-se
acompanhar de cópia da publicação no Diário da República, ou do
competente documento de depósito na Secretaria-Geral do Minis-
tério da Educação.

ARTIGO 6.º

1 � A sua admissão é da competência do conselho executivo,
que deve promover os necessários processos administrativos da sua
adesão.

2 � Em caso de recusa daquele órgão, a Associação tem a pos-
sibilidade de recurso para a assembleia geral da FAPEVAL.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participarem nas assembleias gerais desta Federação ou outras

reuniões para que forem convocados;
b) Elegerem e serem eleitos para os órgãos sociais da FAPEVAL;
c) Participarem em grupos de trabalho, que venham a ser cons-

tituídos para o exercício de funções na realização das suas activi-
dades;

d) Beneficiarem do apoio e dos serviços que a FAPEVAL dis-
ponha no âmbito da observância dos seus objectivos;

e) Proporem aos órgãos sociais desta Federação, as iniciativas que
considerem úteis para a prossecução das finalidades fundamentais;

f) Serem representados junto de instituições ou entidades admi-
nistrativas, em que a FAPEVAL possa exercer de alguma forma a
sua influência;

g) Examinarem na sede da FAPEVAL, a escrita e contas da Fe-
deração, desde que solicitem ao conselho executivo com a antece-
dência de 15 dias;

h) Requererem a convocação da assembleia, nos termos do
n.º 2 do artigo 18.º

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Comparecer às reuniões, para as quais forem convocados pela

FAPEVAL;
b) Observar todas as disposições estatutárias e legais, bem como

as deliberações dos corpos sociais;
c) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência, os cargos e

funções para que forem eleitos ou designados;
d) Pagar com pontualidade as quotizações a que estão obrigados

estatutariamente.

ARTIGO 9.º

Perdem o direito de membros da FAPEVAL:
a) As associações que o manifestem por escrito, em carta regis-

tada;
b) Por incumprimento das disposições legais ou estatutárias e

após deliberação em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos corpos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da FAPEVAL: a assembleia geral, o conse-
lho executivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos anualmente até ao final de cada
ano civil, em assembleia geral, convocada expressamente para o
efeito.

2 � Os titulares dos corpos gerentes dos associados da
FAPEVAL, após a tomada de posse nas suas instituições, devem
formar as listas concorrentes ao acto eleitoral desta concelhia, as
quais deverão ser entregues, até 30 dias antes da respectiva
assembleia geral ao presidente da mesa em exercício.

3 � As listas devem conter obrigatoriamente o nome completo,
os órgãos a que se candidatam, as associações que representam e
um número de suplentes nunca superior aos dos efectivos.

4 � Caso não sejam formadas as listas indicadas nos números
anteriores, dentro do prazo previsto, o presidente da mesa da
assembleia geral convocará os associados, para uma sessão extraor-
dinária, estabelecendo com eles uma lista consensual que, de ime-
diato, em segunda convocatória, será colocada a sufrágio aos ele-
mentos presentes na mesma.

5 � O mandato inicia-se após a tomada de posse, que será
conferida aos novos membros dos órgãos sociais, pelo presidente
da mesa da assembleia geral cessante, tendo a mesma lugar dentro
de um prazo nunca superior a 15 dias.

6 � O exercício de qualquer dos cargos nos corpos sociais, é
gratuito, podendo no entanto, justificar-se o pagamento de despe-
sas dele derivadas.

ARTIGO 12.º

1 � Os corpos sociais são convocados pelos respectivos presi-
dentes e só podem deliberar com a presença da mesa.

2 � As decisões são tomadas por maioria dos presentes, tendo
o presidente além do seu voto, o direito de qualidade.

3 � Nas assembleias gerais, cada associação presente só terá
direito a um voto, nas suas deliberações. Este direito só poderá ser
exercido desde que as associações tenha o pagamento das
quotizações actualizado.

ARTIGO 13.º

Das reuniões dos corpos sociais serão elaboradas sempre as res-
pectivas actas, obrigatoriamente assinadas pelos membros presen-
tes, com a excepção das assembleias gerais, que apenas serão assi-
nadas pelos elementos da mesa, depois de aprovadas.

ARTIGO 14.º

1 � Os membros dos corpos sociais são responsáveis solidaria-
mente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício dos
seus mandatos.

2 � Para além dos motivos previstos na lei, os membros dos
corpos sociais, ficam exonerados da responsabilidade de:

a) Não tiverem tomado parte nessa deliberação e a reprovarem,
com declaração de voto, na acta da sessão seguinte;

b) Tiverem votado contra essa deliberação e o fizerem constar
da acta respectiva.

ARTIGO 15.º

Quando o conselho executivo ou conselho fiscal se encontrarem
em situação de vacatura de algum dos seus membros, o presidente
do órgão em causa convocará um dos seus suplentes, pela ordem
em que tiverem sido eleitos, os quais entrarão de imediato em fun-
ções.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados,
no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, que se
compõe por um presidente, um vice-presidente, um primeiro-secre-
tário e um segundo-secretário.

3 � Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros
da mesa da assembleia geral, competirá a esta eleger os respecti-
vos substitutos de entre os associados presentes, os quais cessarão
as suas funções após o termo da sessão.

ARTIGO 17.º

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e discipli-
nar os trabalhos das suas sessões, representá-la e designadamente,
decidir sobre quaisquer propostas, requerimentos ou reclamações
apresentadas, sem prejuízo de recursos nos termos legais.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordiná-
rias:

1) Em sessões ordinárias, obrigatoriamente, duas vezes por ano:
a) Até ao final do mês de Dezembro de cada ano, para eleição

dos corpos sociais da Federação;
b) Durante o mês de Janeiro de cada ano, para aprovação do

relatório do conselho executivo e contas de gerência, do plano de
actividades e orçamento e, bem assim, dos respectivos pareceres do
conselho fiscal. Nesta sessão deverão estar presentes os membros
cessantes dos órgãos sociais da FAPEVAL, aos quais compete a
apresentação do relatório, das contas de gerência e respectivo pa-
recer do conselho fiscal.

2) Em sessões extraordinárias, por iniciativa do presidente da
mesa, quando requerida pelo conselho executivo, pelo conselho fis-
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cal ou ainda por um terço dos seus associados, no pleno gozo dos
seus direitos.

ARTIGO 19.º

À assembleia geral compete deliberar sobre todos os assuntos
inseridos nas ordens de trabalhos e necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da FAPEVAL;
b) Eleger e destituir os órgãos sociais;
c) Fixar o valor mínimo das quotas anuais dos associados;
d) Apreciar e votar os relatórios da comissão executiva, as con-

tas de gerência, os planos de actividade, os orçamentos e os pare-
ceres do conselho fiscal;

e) Apreciar e votar as alterações aos estatutos da FAPEVAL;
f) Decidir sobre a exclusão de associados, de acordo com o pres-

crito na alínea b) do artigo 9.º;
g) Deliberar sobre a extinção da FAPEVAL.

ARTIGO 20.º

1 � As assembleias gerais são convocadas com a antecedência de,
pelo menos, 15 dias, cuja convocatória indicará o local, dia, hora e
ordem dos trabalhos, conforme as disposições estatutárias e legais.

2 � As assembleias gerais reunirão à hora marcada na
convocatória, se estiverem presentes mais de metade dos seus as-
sociados no pleno gozo dos seus direitos ou, meia hora depois, em
segunda convocatória, com qualquer número de presenças.

3 � As assembleias gerais extraordinárias, quando requeridas por
um terço dos associados, só poderão reunir se estiverem presentes
75% dos seus requerentes.

4 � As deliberações sobre as matérias previstas nas alíneas e) e
f) do artigo 19.º só serão válidas se obtiverem o voto favorável de,
pelo menos, três quartos dos associados presentes.

5 � As deliberações sobre as matérias previstas na alínea g), do
artigo 19.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de, pelo
menos, três quartos dos associados inscritos na Federação.

ARTIGO 21.º

As deliberações das assembleias gerais, são soberanas desde que
tenha sido convocadas e votadas nos termos legais em vigor e de
acordo com o previsto no artigo 12.º dos presentes estatutos.

CAPÍTULO V

Do conselho executivo

ARTIGO 22.º

1 � O conselho executivo é constituído por sete membros, dos
quais será: um presidente, um vice-presidente, um primeiro-secre-
tário, um segundo-secretário, um tesoureiro, um primeiro-vogal e
um segundo-vogal.

2 � Poderá ainda haver um número de suplentes, que se torna-
rão efectivos, de acordo com o estabelecido no artigo 11.º, n.º 3, e
no artigo 15.º dos estatutos.

3 � Cada um dos membros que, compõem o conselho executi-
vo, cumprirão as tarefas ajustadas aos cargos para que foram elei-
tos, ou que lhes sejam atribuídas nas suas reuniões.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho executivo gerir a FAPEVAL, representá-
-la e incumbindo-lhe designadamente:

a) Dirigir e orientar todas as actividades da Federação em con-
formidade com os estatutos, com a lei e com as deliberação da
assembleia geral;

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento, o
relatório e as contas de gerência, que serão submetidos ao parecer
do conselho fiscal e apresentados em assembleia geral para discus-
são e aprovação pelos associados;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços con-
siderados necessários, bem como a escrituração dos livros nos ter-
mos da lei e, bem assim, manter actualizada a listagem dos asso-
ciados da FAPEVAL;

d) Elaborar e manter actualizado o inventário do património da
FAPEVAL;

e) Promover o expediente necessário à adesão de novos associa-
dos ou exonerá-los, tendo em conta o estabelecido nas alíneas a) e
b) do artigo 9.º;

f) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convo-
cação das respectivas sessões nos termos estatutários;

g) Criar, organizar e extinguir os grupos de trabalho ou serviços,
que tenham sido considerados necessários para atingir determina-
dos objectivos desta Federação.

ARTIGO 24.º

O conselho executivo reunirá sempre que julgar conveniente e
obrigatoriamente uma vez por mês.

ARTIGO 25.º

1 � Para obrigar a Federação são necessárias e bastantes duas
assinaturas, sendo uma delas a do presidente ou vice-presidente.

2 � Nas operações financeiras é obrigatória a assinatura do te-
soureiro.

3 � No caso de mero expediente, bastará a assinatura de qual-
quer um dos membros do conselho executivo.

CAPÍTULO VI
Do conselho fiscal

ARTIGO 26.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros, dos quais
será um presidente, um primeiro-vogal e um segundo-vogal.

2 � Poderá ainda haver um número de suplentes, que se torna-
rão efectivos, de acordo com o estabelecido no artigo 11.º, n.º 3 e
no artigo 15.º dos estatutos.

ARTIGO 27.º

Compete ao conselho fiscal, zelar pelo cumprimento da lei, dos
estatutos, das deliberações das assembleia gerais e designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração dos livros e do-
cumentos da FAPEVAL, sempre que o julgar conveniente;

b) Dar pareceres sobre os relatórios, contas da gerência, planos
de actividades e orçamentos, apresentados pelo conselho executi-
vo, a fim de serem submetidos à apreciação e aprovação pelos as-
sociados em assembleia geral;

c) Assistir às reuniões do conselho executivo, sempre que o jul-
gar conveniente, mas sem direito a voto nas suas deliberações;

d) Solicitar ao conselho executivo, elementos que considere ne-
cessários ao cumprimento das suas atribuições;

e) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convo-
cação das sessões que considere necessárias, nos termos estatutários.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o julgue necessário e obri-
gatoriamente duas vezes por ano, dando aos respectivos pareceres
sobre os documentos apresentados pelo conselho executivo, antes
da sua discussão e aprovação em assembleia geral.

CAPÍTULO VII
Disposições diversas

ARTIGO 29.º

1 � São receitas da FAPEVAL:
a) O produto da quotização dos associados;
b) Donativos, subvenções, legados que lhe sejam atribuídos e,

bem assim, o produto de realizações levadas a efeito para a cria-
ção de fundos;

c) Outras receitas.
2 � Enquanto a assembleia geral não deliberar sobre quaisquer

outros montantes, o valor mínimo das quotizações anuais a pagar
pelos associados à FAPEVAL será de 5100$ para a E.B. 2/3, se-
cundárias e colégios e 2550$, para E.B.1 e jardins-de-infância, re-
metendo à Federação Distrital FRAP � Porto, dois terços dessa
importância ou qualquer outra percentagem que vier a ser
estabelecida.

ARTIGO 30.º

Em caso de dissolução da FAPEVAL, será eleita em assembleia
geral, uma comissão liquidatária, que cessará as suas funções, após
cumprir as decisões nela tomadas e nos termos da legislação em
vigor.

ARTIGO 31.º

Os casos omissos nestes estatutos, serão resolvidos em
assembleias gerais, de acordo com a lei vigente para as associações.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 3000052573
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM DE INFÂNCIA E A. T. L. «O REGAÇO»

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição, denominação, natureza, sede,
duração e fins

ARTIGO I

É constituída a Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Jardim-de-Infância e A. T. L. «O Regaço», adiante designada
por Associação, a qual se rege pelos presentes estatutos e, nos ca-
sos omissos, pela lei geral

ARTIGO II

A Associação tem como finalidade essencial, assegurar a
concretização dos direitos/deveres que assistem aos pais ou encar-
regados de educação de participar na educação dos seus filhos/
educandos.

ARTIGO III

A Associação não está subordinada a qualquer ideologia políti-
ca, obrigando-se a respeitar os princípios e regulamentos que ori-
entam o Jardim-de-Infância e A. T. L. de «O Regaço».

ARTIGO IV

A Associação terá a sua sede nas instalações de «O Regaço»,
podendo por deliberação da direcção, alterá-la para qualquer outro
local do concelho de Gaia.

ARTIGO V

A Associação inicia a sua actividade, a qual durará por tempo
indeterminado e não terá fins lucrativos.

ARTIGO VI

1.º São atribuições da Associação:
a) Colaborar com o jardim-de-infância em actividades circum-es-

colares ou de natureza social;
b) Interessar e integrar as famílias no processo educativo;
c) Prestar aos órgãos gestores do jardim-de-infância e A. T. L.,

toda a colaboração que se considera útil e necessária;
d) Colaborar com associações congéneres, em ordem à conse-

cução dos fins comuns.
2.º Para efectivação dos fins previstos, a Associação poderá no-

meadamente:
a) Analisar as situações que digam respeito aos interesses dos

filhos ou educandos dos assocaidos, definindo-os e fazendo todos
os esforços para a sua resolução;

b) Colaborar nas iniciativas do jardim-de-infância e A. T. L., ou
dar sugestões para as mesmas, designadamente, na preparação do
plano anual de actividades;

c) Apoiar financeiramente, sempre que possível e necessário, à
execução do plano anual de actividades;

d) Promover actividades culturais e recreativas dirigidas aos pais.

CAPÍTULO II

Dos associados, seus direitos, deveres, suspensão
e perda do direito de associado e penalidades

ARTIGO I

1.º São associados da A. P. E. E., J. I., A. T. L., OR, todos os
pais ou encarregados de educação das crianças que frequentam
validamente «O Regaço».

2.º A proposta de inscrição será subscrita pelo pai ou encarrega-
do de educação e feita no acto de matrícula.

3.º Será fixada pela assembleia geral uma quotização anual fa-
cultativa.

ARTIGO II

São designadamente direitos dos associados:
a) Usufruir de todos os benefícios da actividade da Associação,

relativamente aos seus filhos ou educandos;
b) Participar e intervir nas assembleias gerais;
c) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais de gestão da Asso-

ciação;

d) Ser informados da actividade da Associação;
e) Requerer à direcção, as informações que desejarem sobre a

vida da Associação, cabendo das deliberações desta, recurso para
a assembleia geral;

f) Pedir a sua demissão.

ARTIGO III

São designadamente deveres dos associados:
a) Colaborar no desenvolvimento das actividades da Associação;
b) Observar os princípios associativos, respeitar a lei, os estatu-

tos e todos os regulamentos emanados dos órgãos competentes;
c) Aceitar e exercer com zelo e empenhamento os cargos sociais

para os quais tenham sido eleitos, salvo motivo ponderoso e justi-
ficado.

ARTIGO IV

Perdem os direitos a ser associados todos aqueles que deixarem de
Ter filhos ou educandos a frequentar o jardim-de-infância ou A. T. L.

ARTIGO V

1.º Se o pai ou educando for membro de algum órgão social, em
exercício, tal perda só ocorrerá na data em que tomarem posse os
novos órgãos sociais, eleitos em assembleia geral.

2.º Das deliberações da direcção caberá sempre recurso para a
assembleia geral.

ARTIGO VI

1.º Os associados que conscientemente e por forma grave viola-
rem a lei que regula a actividade associativa, os estatutos da Asso-
ciação e quaisquer deliberações validamente tomadas pelos órgãos
sociais ou que atentarem contra o bom nome e prestígio da Asso-
ciação, poderão ser sujeitos às seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão de direitos sociais até ao máximo de três meses;
c) Exclusão.
2.º A assembleia geral regulamentará o campo de aplicação das

diferentes penas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO I

São órgãos sociais da A. P. E. E., J. I., A. T. L., OR:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO II

Os membros dos órgãos sociais, são eleitos anualmente e o exer-
cício do seu cargo será sempre gratuito.

ARTIGO III

O acto eleitoral deve ser iniciado com, pelo menos, 30 dias de
antecedência, relativamente ao termo do mandato dos corpos sociais
em exercício.

ARTIGO IV

1.º As eleições serão efectuadas mediante a votação em listas
nominativas, apresentadas à mesa da assembleia geral, até à hora
da abertura dos trabalhos.

2.º Tais listas deverão ser propostas por um mínimo de 10 asso-
ciados e subscritas por todos os candidatos propostos, com expres-
sa menção de aceitação do cargo.

3.º Cada lista poderá indicar até dois delegados acompanhantes
de todos os actos da eleição.

4.º A votação deve ser por escrutínio secreto.
5.º Finda a contagem e apuramentos dos votos, deverá lavrar-se

acta, contendo os resultados a qual será assinada pelo presidente e
pelos delegados das listas.

6.º Os resultados serão afixados em lugar público e comunica-
dos à direcção de «O Regaço».

7.º Os membros eleitos tomarão posse de imediato, a qual lhe será
conferida pelo presidente da assembleia geral eleitoral.
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SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO I

A assembleia geral é o órgão máximo da Associação, sendo cons-
tituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO II

1.º A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um secretário e um vogal.

2.º Compete ao presidente convocar a assembleia geral, presidir
à mesma, sendo substituído nas suas ausências pelo vogal.

3.º Compete ao vogal substituir o presidente nas suas ausências
e coadjuvá-lo na condução dos trabalhos da assembleia geral.

4.º Compete ao secretário, secretariar os trabalhos da assembleia
e elaborar as actas respectivas.

5.º Faltando qualquer membro da mesa, a assembleia geral ele-
gerá o respectivo substituto de entre os associados presentes.

ARTIGO III

1.º As assembleias gerais ordinárias serão convocadas pelo res-
pectivo presidente da mesa, vogal, no caso de ausência daquele e
as extraordinárias sê-lo-ão por iniciativa própria do presidente da
assembleia, a requerimento de, pelo menos, uma quinta parte dos
associados no pleno gozo dos seus direitos ou por proposta da di-
recção.

2.º A convocatória será feita com antecedência mínima de oito
dias, mediante convocatória pessoal aos associados bem como avi-
so, afixado no átrio da entrada principal de «O Regaço».

3.º A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos, o dia,
hora e local da assembleia geral.

4.º Caso o presidente da assembleia se recuse por tempo supe-
rior a 30 dias a convocar qualquer assembleia, requerida pelos as-
sociados ou pela direcção, estes poderão fazê-lo directamente, res-
peitando os prazos e condições da convocatória previstos nos
presentes estatutos e invocando expressamente a recusa daquele
membros social.

ARTIGO IV

1.º A assembleia geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano.
2.º A primeira assembleia ordinária realizar-se-á durante o mês de

Outubro e destinar-se-á a eleger os órgãos sociais e a fixar a quotização
anual ou a aprovar o plano anual; a segunda durante o mês de Junho,
destinada à apreciação do relatório e contas da direcção.

3.ª A assembleia geral reunirá extraordinariamente, por
convocatória expressa, para alteração dos estatutos e dissolução da
Associação e deverá ter a assinatura de três quartos da totalidade
dos associados.

4.º A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente para
tratar de qualquer assunto relevante da vida da Associação.

ARTIGO V

A assembleia geral reúne, em primeira convocatória, à hora
marcada, desde que estejam presentes um quarto pelo menos, dos
associados no pleno gozo dos seus direitos e, em segunda
convocatória, para meia hora depois, com qualquer número.

ARTIGO VI

A assembleia geral pode deliberar sobre todos os assuntos que
lhe sejam presentes e que não sejam da competência dos órgãos
sociais.

ARTIGO VII

1.º As deliberações da assembleia são em princípio tomadas por
maioria dos votos dos associados presentes.

2.º As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

3.º As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da Asso-
ciação, exige voto favorável de três quartos do número total dos
associados.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO I

A direcção é composta no mínimo, por um presidente, um tesou-
reiro e um secretário e, preferencialmente, por um representante de
cada nível etário.

ARTIGO II

Compete à direcção:
a) Gerir e dirigir a actividade da Associação;
b) Representar interna e externamente a Associação;
c) Apresentar no princípio do ano à assembleia geral o orçamento

e plano anual de actividades;
d) Apresentar no fim do ano à assembleia geral o orçamento e

plano anual de actividades;
e) Criar comissões assessoras para tarefas específicas;
f) Decretar a perda do direito dos associados nos casos previstos

nos estatutos;
g) Propor à assembleia geral, regulamentos dos presentes estatutos;
h) Escriturar os livros;
i) Promover encontros com os órgãos de gestão do Jardim-de-

Infância e A. T. L.
ARTIGO III

1.º A direcção reunirá ordinariamente uma vez por mês e sempre
que o seu presidente ou a maioria do seus membros o requeira.

2.º As deliberações são tomadas por maioria do número dos seus
elementos e o presidente terá voto de qualidade, em caso de empate.

3.º A direcção obriga-se mediante duas assinaturas, sendo uma
do presidente e outra do tesoureiro.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO I

O conselho fiscal é constituído por três elementos, sendo um
presidente e dois vogais.

ARTIGO II

Compete ao conselho fiscal:
a) Aprovar o relatório e contas do exercício anual da direcção;
b) Emitir parecer sobre o relatório e contas anualmente apresen-

tado pela Associação.
ARTIGO III

O conselho fiscal reúne mediante convocatória do respectivo
presidente.

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO I

Constituem receitas da Associação:
a) O montante das quotas fixadas pela assembleia geral;
b) Os subsídios, doações, legados ou heranças que lhe sejam

concedidos;
c) Quaisquer outras quantias legalmente admissíveis.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052571

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA EB 1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE MOUQUIM

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

A instituição adopta a designação de Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola EB 1 e Jardim de Infância de
Mouquim adiante designada por APEEEJIM e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A APEEEJIM tem a sua sede na Escola, podendo esta localiza-
ção ser alterado por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A Associação que se regerá pelos presentes estatutos e regula-
mentos aprovados em assembleia geral é uma associação de direi-
to privado, sem fins lucrativos e independente de qualquer ideolo-
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gia política ou religiosa que respeita as diversas correntes de opi-
nião e os padrões de direito natural reconhecidos pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por finalidade congregar, coordenar, dinami-
zar, defender e representar os interesses e direitos dos pais e en-
carregados de educação, em relação aos seus filhos e educandos,
através da colaboração permanente e recíproca com os órgãos da
escola e com o corpo docente e discente da escola, pais e encarre-
gados de educação e todos os parceiros sociais, para o processo
educativo, pedagógico e formativo dos seus educandos, dentro de
uma linha democrática, exercendo sempre as suas actividades com
sentido de equidade visando o progresso educativo.

ARTIGO 5.º

Para a realização dos seus fins, a Associação propõe-se,
designadamente:

1) Promover o esclarecimentos dos pais e encarregados de edu-
cação, enquanto membros da comunidade educativa, habilitando-se
ao cabal desempenho da sua missão de educadores e membros dos
órgãos da escola.

2) Defender os interesses morais e culturais e físicos dos
educandos.

3) Utilizar os meios que achar adequados, nomeadamente o re-
curso a reuniões, conferências, debates, criação de comissões e
grupos de trabalho.

4) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à
educação e juventude.

5) Pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes.
6) Participar na definição de uma política de educação e juventude.
7) Fomentar, actividades de carácter pedagógico, cultural, social

e desportivo.
8) Intervir, como parceiro social, junto dos órgãos de soberania,

autarquia, autoridades e outras instituições, de modo a facilitar o
exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos
pais e encarregados de educação.

9) Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes no
processo educativo, salvaguardando a independência em relação a
quaisquer organizações concelhias, distritais, nacionais, estrangeiras e
internacionais, com finalidades convergentes ou complementares.

10) Exercer actividades que não dizendo respeito a aspectos
meramente educativos, se relacionem com estes e com a defesa e
apoio da instituição familiar.

11) Integrar-se em organizações concelhias, distritais, nacionais,
com finalidades convergentes ou complementares.

12) Promover, divulgar e defender os pais e encarregados de
educação, em todas as estruturas da escola.

13) Criar as condições para a realização de parecerias com a
escola e outra entidades.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 6.º

A APEEEJIM é constituída pelo pai e ou mãe e ou o encarrega-
do de educação dos alunos matriculados na escola, por direito pró-
prio desde que se inscrevam.

ARTIGO 7.º

A Associação tem duas categorias de membros: efectivos e ho-
norários.

Podem ser membros efectivos:
1) Os pais e encarregados de educação dos alunos matriculados

na escola, salvaguardando o disposto no artigo 6.º são os únicos a
quem compete gerir e decidir dos seus destinos.

2) As pessoas singulares ou colectivas e entidades que, por dá-
divas ou tenham prestado serviços relevantes à associação e ao
movimento associativo de pais e encarregados de educação.

ARTIGO 8.º

Compete à assembleia geral, sob proposta da direcção, atribuir
o título de membro honorário.

ARTIGO 9.º

São direitos dos membros efectivos:
1) Participar nas assembleias gerais, elegerem e serem eleitos para

qualquer cargo dos órgãos desta associação.

2) Participar em todas as actividades promovidas pela Associação.
3) Solicitar a intervenção da direcção da Associação para a de-

fesa dos seus direitos como pais e encarregados de educação.
4) Criticar os actos dos corpos desta associação.
5) Discutir e emitir voto sobre os assuntos a tratar na assembleia

geral.
6) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos do

regulamento.
7) Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da associa-

ção.
8) Requer a transcrição de actas dos órgãos da associação.
9) Apresentar aos órgãos sociais competentes quaisquer reclama-

ção, sugestões ou projectos que julguem úteis à associação.

ARTIGO 10.º

São deveres dos membros efectivos:
1) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos.
2) Colaborar, individual ou colectivamente, e sempre que possí-

vel com a associação, quando esta o solicitar.
3) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.
4) Contribuir financeiramente, da forma que for fixada, em

assembleia geral, sob proposta da direcção, para as despesas e afins
da Associação.

5) Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realiza-
ção dos seus fins.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de membro:
1) A pedido do associado, feita por escrito, em qualquer altura,

sem prejuízo do disposto na lei e sem reaver as quotas pagas.
2) Por expulsão por infracção aos estatutos, sob proposta da di-

recção, devidamente fundamentada e rectificada em assembleia
geral.

3) Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito em
julgado.

4) Quando se deixe de ter filhos ou educandos na escola à ex-
cepção dos membros dos órgãos da associação que se manterão em
funções até final do mandato, até à posse dos novos órgãos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da associação de pais:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) Conselho consultivo � é um órgão de consulta;
e) O exercício dos cargos na associação são gratuitos.

ARTIGO 13.º

Deverão ser lavradas actas de todas as reuniões dos corpos so-
ciais, exaradas em livros próprios ou passadas a computador e guar-
dadas em diskete.

ARTIGO 14.º

O mandato dos membros dos órgãos é de dois anos, cessando
funções com a posse dos seus substitutos.

1) A eleição para a mesa da assembleia geral, direcção e conse-
lho fiscal efectua-se mediante a apresentação de listas entregues ao
presidente da assembleia geral, acompanhadas de declarações dos
próprios de como aceitam tal candidatura, até ao início da
assembleia geral eleitoral.

2) Se não for apresentada nenhuma lista nos termos do número
anterior, cabe ao presidente da mesa geral propor uma lista duran-
te essa mesma assembleia, depois de ouvir eventuais voluntários.

3) Só poderão ser eleitos para os órgãos sociais da Associação
os membros efectivos que se encontrem em pleno uso dos seus
direitos.

4) A mesa da assembleia geral funciona como mesa eleitoral e
como mesa de voto, competindo-lhe organizar todo o processo elei-
toral.

5) Junto da mesa da assembleia eleitoral pode estar um delega-
do de cada candidatura.

6) Todas as eleições são feitas por voto secreto.
7) A posse deve ser conferida pelo presidente da mesa assembleia

geral cessante, no prazo de 72 horas. A contar do fim da assembleia
geral, devendo sempre que possível, o respectivo termo de posse
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ser feito logo a seguir à acta da assembleia em que se procedeu à
eleição.

8) No caso do presidente cessante não conferir a posse no prazo
referido no número anterior, o novo presidente da assembleia ge-
ral dá posse a todos os outros membros dos órgãos sociais eleitos
o mais rapidamente possível.

SECÇÃO I

Da assembleia geral
ARTIGO 15.º

1) A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos.

2) A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, 1.º
secretário e 2.º secretário.

3) Caso entenda indispensável, pode o presidente da mesa esco-
lher entre os membros efectivos aqueles que julgue necessários para
o coadjuvar, sem prejuízo das competências atribuídas aos elemen-
tos da mesa.

ARTIGO 16.º

Compete à assembleia geral:
1) Eleger todos os órgãos sociais da Associação de Pais.
2) Apreciar, discutir e votar o relatório de actividades e contas

anuais a apresentar pela direcção, bem como o respectivo parecer
do conselho fiscal.

3) Aprovar o plano de actividades e orçamento.
4) Decidir sobre propostas de interesse geral apresentadas pela

direcção, pelo conselho fiscal ou por qualquer associado.
5) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais, nos termos

dos presentes estatutos.
6) Ractificar a forma de contribuição financeira dos associados,

proposta pela direcção.
7) Deliberar sobre a definição de linhas gerais de actuação da

Associação de Pais, de acordo com os legítimos interesses dos seus
associados, no quadro dos objectivos previstos nos presentes esta-
tutos.

8) Deliberar sobre a adesão a organizações locais, regionais,
nacionais e internacionais e sua retirada.

9) Deliberar sobre recursos das sanções previstas no artigo 11.º
10) Deliberar sobre a transferência da sede da Associação de Pais

para outro local.
11) Deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelo membros

ou por qualquer dos órgãos sociais.
12) Aprovar e alterar o regulamento interno.
13) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 17.º

1) A assembleia geral reúne ordinariamente nos primeiros 60 dias
após o início do ano lectivo, para fins eleitorais (de dois em dois
anos).

2) A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Sempre que o seu presidente o entender necessário.
b) A solicitação da direcção ou do conselho fiscal.
c) A requerimento de, pelo menos 30 sócios no pleno gozo dos

seus direitos.
§ 1.º Os pedidos de convocação da assembleia geral serão diri-

gidos e fundamentados por escrito, ao presidente da assembleia
geral, deles constando uma proposta de ordem de trabalhos.

§ 2.º No caso da alínea c) do n.º 2 a assembleia geral só poderá
funcionar se estiverem presentes dois terços dos sócios requerentes.

3) As deliberações sobre as alterações dos estatutos e dos regu-
lamentos internos são tomadas por maioria qualificada de três quar-
tos de sócios da Associação.

4) As deliberações da assembleia geral só terão validade quan-
do apoiadas pela maioria simples dos sócios presentes.

5) As assembleias gerais serão convocadas por meio de circula-
res enviadas a todos os associados, indicando a ordem de trabalhos,
o dia, a hora e o local do seu funcionamento.

§ único. Se à hora indicada não estiver presente mais de metade
dos associados, a assembleia geral funcionará meia hora depois com
qualquer número de associados.

6) As assembleias gerais que tenham por objecto a dissolução da
Associação, só se considerarão validamente constituídas se estive-
rem presentes três quartos de sócios da Associação.

7) Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o desti-
no que a assembleia geral determinar.

8) Compete ao presidente:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos da sessão;

c) Assinar com os secretários as actas das sessões;
d) Comunicar à assembleia geral qualquer irregularidade de que

tenha conhecimento;
e) Dar posse aos órgãos sociais após a assembleia geral que os

elegeu;
f) Assistir, sem direito a voto, às reuniões de direcção.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 18.º

1) A Associação de Pais é gerida, por uma direcção constituída
por sete membros efectivos, sendo um presidente, dois vice-presi-
dentes, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

2) A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos
seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria, e tendo
o presidente voto de qualidade.

3) A responsabilidade da direcção é colectiva, salvo declaração
de voto expresso em contrário.

4) A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, fixan-
do previamente a data e extraordinariamente, sempre que o seu
presidente ou a maioria dos seus membros o solicitem.

5) A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois mem-
bros da sua direcção, sendo um deles o presidente ou, no seu im-
pedimento por um dos dois vice-presidentes.

ARTIGO 19.º

São atribuições da direcção:
1) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral.
2) Assegurar o regular funcionamento da Associação, de modo

que se cumpra os seus objectivos estatutários e as determinações
legais respectivas.

3) Representar a Associação em todos os contactos com os ór-
gãos da Escola ou com quaisquer outras entidades para prosse-
cução dos fins da Associação.

4) Solicitar e delegar, conferindo plenos poderes à Federação
Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão, na
impossibilidade de cumprimento pleno das alíneas anteriores.

5) Gerir os bens da Associação.
6) Elaborar o plano geral de actividades da Associação.
7) Elaborar anualmente, o relatório e contas da Associação,

submetendo-se à aprovação da assembleia geral, acompanhado do
parecer do conselho fiscal.

8) Pedir a convocação de assembleias gerais extraordinárias.
9) Nomear delegados, quando solicitado por um grupo de asso-

ciados ou sempre que o achar conveniente.
10) Representar a Associação em juízo e fora dele.
11) Propor, fundamentadamente, à assembleia geral, a perda da

qualidade de associado quando se verifique infracção que a justifi-
que, nos termos dos estatutos.

12) Indicar os representantes da Associação para os órgãos da
Escola, conforme o previsto na lei.

13) Deliberar sobre a adesão e a demissão de organizações
concelhias, distritais, nacionais ou internacionais e levar a ratifica-
ção dessas decisões à assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A direcção pode promover a constituição de comissões ou gru-
pos de trabalhos com vista ao estudo, apresentação de propostas e
resolução de situações, directamente ligadas com os fins objectivos
da Associação, podendo para o efeito solicitar a colaboração de pais
e encarregados de educação associados ou outros técnicos especia-
listas.

ARTIGO 21.º

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a Associação de Pais.
b) Presidir às reuniões da direcção e assinar as actas com o se-

cretário.
c) Convocar os membros da direcção para as reuniões ordinári-

as e extraordinárias.
d) Fazer executar as deliberações da direcção.
2 � Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presi-

dente.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Manter o bom funcionamento do sector financeiro.
b) Elaborar os balancetes.
c) Elaborar as contas anuais.
4 � Compete ao secretário:
a) Elaborar e assinar as actas e delas dar conhecimento.
b) Manter em bom funcionamento os serviços de secretariado.
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5 � Compete aos vogais:
a) Coadjuvar os restantes membros da direcção.
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalhos que fo-

rem formados.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Acompanhar a administração financeira da Associação.
2) Dar parecer sobre as contas e o relatório a apresentar pela

direcção à assembleia geral.

SECÇÃO IV

Do conselho consultivo

ARTIGO 24.º

1 � O conselho consultivo é o órgão de consulta da direcção no
âmbito da interacção direcção � comunidade educativa.

2 � O conselho consultivo tem a seguinte constituição:
a) Um representante dos pais e encarregados de educação por

turma.
b) A direcção da Associação de Pais e o presidente da assembleia

geral.
c) O conselho consultivo é presidido pelo presidente da Asso-

ciação de Pais, ou por um dos vice-presidentes no seu impedimento.
d) Um representante das instituições ou entidades que a direcção

da Associação entenda oportuno convidar.
3) O conselho consultivo reúne ordinariamente trimestralmente.
4) O conselho consultivo reúne extraordinariamente para tratar

de assuntos concretos de natureza sectorial.
§ único. O presidente, para efeito, convoca os membros acima

referidos com interesse directo e legítimo no processo consultivo
em análise.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.

Constituem receitas da Associação:
1) As quotizações dos sócios.
2) As taxas previstas no n.º 8 do artigo 9.º destes estatutos.
3) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídos ou iniciativas promovidas pela Associação.
4) A cobrança das quotas será efectuada no acto da matrícula ou

sua renovação.

ARTIGO 26.º

1 � As receitas da Associação devem ser depositadas em conta
bancária.

2 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente a
fixar pela direcção.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 27.º

Até à eleição dos órgãos sociais da Associação de Pais, os actos
necessários à sua completa institucionalização são da competência
de uma comissão instaladora.

ARTIGO 28.º

1 � Os presentes estatutos entram em vigor depois de deposita-
dos na Secretaria Geral do Ministério da Educação, devidamente
aprovados em assembleia geral de pais e encarregados de educação.

2 � Em todos os casos em que os presentes estatutos se reve-
lem omissos a Associação rege-se pela legislação em vigor e pelo
regulamento interno a aprovar em assembleia geral.

Conforme original.

10 de Janeiro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052565

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
E AMIGOS DA ESCOLA EB 1, N.º 54 DE MARVILA

Estatutos

SECÇÃO I

Natureza, sede e fins de associação

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação Associação de Pais, Encar-
regados de Educação e Amigos da Escola EB 1, n.º 54 de Marvila,
com sede nas instalações da Escola Básica n.º 54 de Marvila, sita na
Rua do Engenheiro Cunha Leal, 1900-678 Lisboa, na freguesia de
Marvila do concelho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado,
com início nesta data.

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos e é independente de quais-
quer formações políticas ou religiosas.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objecto, o exercício do direito de pais e
encarregados de educação participarem na educação, promoção e
integração escolar dos seus filhos e educandos, e o seu âmbito
abrange a freguesia de Marvila no concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

Para a realização dos seus fins compete à Associação:
a) Intervir junto dos órgãos de gestão da Escola Básica n.º 54 de

Marvila ou de outras entidades competentes, na defesa dos interes-
ses dos alunos, levantando os problemas da vida escolar e colabo-
rando na resolução dos mesmos;

b) Intervir activamente junto das entidades oficiais e particula-
res sempre que tal se revele necessário e seja do interesse da Es-
cola Básica n.º 54 de Marvila;

c) Participar nas reuniões dos Conselhos Consultivo e Pedagó-
gico da Escola Básica n.º 54 de Marvila, nos casos e nos termos
legalmente previstos;

d) Promover e colaborar com a Escola Básica n.º 54 de Marvila
em actividades circum-escolares ou de natureza social conducentes
à realização de uma educação integral;

e) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das relações
de cooperação e solidariedade entre todos os membros da Escola Bá-
sica n.º 54 de Marvila e os pais e encarregados de educação;

f) Contribuir para a formação e desenvolvimento de correntes de
opinião que pugne pela melhoria das condições de ensino, a
dignificação da crianças e a sua inserção na sociedade;

g) Participar ou promover contactos com outras associações para
a concretização de iniciativas comuns podendo filiar-se em órgãos
coordenadores ou federativos;

h) Informar os pais e encarregados de educação sobre a vida da
Escola Básica n.º 54 de Marvila e outras questões gerais da educa-
ção, procurando incentivar o seu interesse pela participação activa
nesta área;

i) Nos anos lectivos em que se justifique a existência de activi-
dade de ocupação de tempos livres, para os filhos dos associados,
a Associação deverá tomar as medidas necessárias para a sua
concretização, bem como participar activamente na organização do
serviço de refeições;

j) A organização e funcionamento dos diversos sectores de activi-
dade constarão de regulamentos internos elaborados pela direcção.

SECÇÃO II

Dos associados
ARTIGO 5.º

Poderão ser sócios da Associação os pais, os encarregados de
educação dos alunos e amigos da Escola Básica n.º 54 de Marvila
que se inscreverem na Associação.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral, com voto

deliberativo;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho, colaborar nas tarefas da

Associação e propor aos órgãos associativos iniciativas que contri-
buam para a concretização dos objectivos da Associação;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 125 � 31 de Maio de 200211 394-(24)

d) Solicitar a intervenção da Associação na defesa dos interes-
ses dos seus educandos;

e) Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação,
podendo solicitar o exame da escrita e contas;

f) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos do arti-
go 15.º destes Estatutos.

ARTIGO 7.º

São deveres dos Associados:
a) Colaborar activamente nas tarefas e objectivos da Associação;
b) Cumprir as disposições estatutárias e o regulamento interno;
c) Exercer com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que

foram eleitos ou designados;
d) Pagar uma quota mínima anual, a fixar em assembleia geral;
e) Comparecer às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Perde-se a qualidade de Associado:
a) A pedido do próprio;
b) Por falta de pagamento da quota;
c) Por violação destes estatutos.

SECÇÃO III

Órgãos e funcionamento da Associação

ARTIGO 9.º

Órgãos da Associação: assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais são eleitos anualmente, em assembleia geral,
até 30 dias após o início oficial do ano lectivo da Escola Básica
n.º 54 de Marvila.

ARTIGO 11.º

Nenhum cargo dos órgãos sociais é remunerado.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é órgão soberano da Associação, é consti-
tuída por todos os Associados. Só terão direito a voto os Associa-
dos com a quota paga e que não se encontrem suspensos.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é constituída por presidente,
vice-presidente e um secretário. O vice-presidente substitui o pre-
sidente na sua ausência ou impedimentos.

A reunião ordinária da assembleia geral deve ter lugar até 30 dias
após o início oficial do ano lectivo da Escola Básica n.º 54 de
Marvila, com o objectivo de:

a) Apreciar, discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
b) Deliberar sobre as directrizes gerais ou actuação da Associação;
c) Eleger os membros dos órgãos sociais;
d) Fixar o nível da quota mínima;
e) Apreciar a situação da associação.

ARTIGO 14.º

Na reunião ordinária poderão participar, sem direito a voto, pais
e encarregados de educação de alunos da Escola, não associados.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral extraordinária terá lugar sempre que for
convocada pelo presidente da mesa, a pedido da direcção, do con-
selho fiscal ou por um mínimo de 10 associados, com indicação
prévia da ordem de trabalhos. No último caso indicado, deverão
estar presentes pelo menos metade dos requerentes mais um.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será convocada através de cartaz afixado na
Escola, e por meio de aviso postal expedido para cada um dos as-
sociados ou entregue em mão própria com protocolo com antece-
dência mínima de oito dias.

Da convocatória deverá constar obrigatoriamente a data, hora,
local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

Às assembleias gerais poderão assistir, sem direito a voto, pro-
fessores e funcionários da escola, salvo deliberação em contrário,
podendo usar da palavra.

ARTIGO 18.º

A assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória des-
de que esteja presente a maioria absoluta dos associados ou uma
hora depois, com qualquer número de associados.

ARTIGO 19.º

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de voto dos
associados presentes.

ARTIGO 20.º

As deliberações sobre alterações dos Estatutos exigirão o voto
favorável de 50% de associados presentes. Na ordem de trabalhos
devem constar em ponto próprio.

ARTIGO 21.º

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, um secretário e um vogal. O presidente será substi-
tuído pelo vice-presidente, em caso de falta ou impedimento.

ARTIGO 22.º

Na primeira reunião a direcção fixará a periodicidade das suas
reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias serão convocados
pelo presidente por sua iniciativa ou a pedido de alguns dos seus
membros. A direcção poderá decidir desde que estejam presentes
a maioria dos seus membros. As decisões serão tomadas por maio-
ria simples, tendo o presidente ou quem os substitua voto de de-
sempate.

Os membros da direcção serão solidariamente responsáveis pela
concretização das decisões colegiais e pelo regular exercício das
actividades da Associação.

ARTIGO 23.º

Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
b) Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que con-

corram para a concretização dos objectivos da Associação;
c) Gerir os bens da Associação e aplicá-los de acordo com os

seus objectivos;
d) Desenvolver actividades que se enquadram nos objectivos da

Associação;
e) Elaborar um relatório de actividades e contas anual e

apresentá-lo na assembleia geral ordinária, bem como o orçamento
e programa de acção para o ano seguinte;

f) Manter um livro de actas das reuniões;
g) Representar a Associação em todos os contactos com os órgãos

de gestão da escola, ou quaisquer outras entidades, públicas ou pri-
vadas, ou em nome da Associação, defender os seus interesses;

h) Fundamentar e propor à assembleia geral a perda de qualida-
de de associado;

i) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das delibera-
ções dos órgãos da Associação.

A Associação obriga-se pela assinatura composta de dois mem-
bros da direcção, devendo a de um deles ser a do presidente ou do
tesoureiro.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 25.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração financeira da Associação;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas elaborado anualmente

pela direcção;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante pe-

dido da assembleia geral ou direcção;
d) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quan-

do o julgar necessário;
e) Verificar a conformidade estatutária das despesas efectuadas e

pronunciar-se sobre propostas da alienação de bens da Associação.

SECÇÃO IV

Das eleições

ARTIGO 26.º

A eleição dos corpos sociais é feita por escrutínio secreto em
assembleia geral para esse efeito.
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As candidaturas para os órgãos sociais, constarão de listas com-
pletas a apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral o mais
tardar até ao início do ponto da ordem de trabalhos da assembleia
geral referida.

As listas conterão os nomes dos candidatos apresentados e a
designação dos respectivos cargos.

As listas poderão ser apresentadas por qualquer associado, desde
que subscritas por um mínimo de 15 eleitores, em que se incluem
obrigatoriamente os membros da lista.

A elegibilidade dos membros constantes das listas será verifica-
do pelo presidente da mesa da assembleia geral.

A direcção cessante deverá apresentar uma lista candidata aos
órgãos da Associação.

Qualquer membro da Associação pode ser eleito uma ou mais
vezes.

SECÇÃO V

Receitas

ARTIGO 27.º

As receitas ordinárias da Associação são constituídas pelas quo-
tas cobradas aos associados, cujo valor mínimo será fixado em
assembleia geral e deverá ser liquidado até ao dia 31 de Dezembro
de cada ano.

As receitas extraordinárias serão provenientes de quaisquer
donativos, subsídios, legados ou de iniciativas promovidas pela
Associação.

Os valores em dinheiro serão depositados em estabelecimento
bancário, sendo a sua movimentação da competência da direcção.

SECÇÃO VI

O não funcionamento dos órgãos sociais

ARTIGO 28.º

Quando quaisquer dos órgãos sociais deixar de funcionar antes
do termo do mandato, adoptar-se-á o seguinte procedimento:

a) No caso da direcção, as suas atribuições serão asseguradas pela
mesa da assembleia geral que no prazo de 30 dias a partir da
constatação e conhecimento do facto deverá convocar eleições an-
tecipadas para todos os órgãos;

b) No caso do conselho fiscal, as suas atribuições serão assegu-
radas pela mesa da assembleia geral que no prazo de 30 dias con-
vocará eleições para o mesmo;

c) No caso da mesa da assembleia geral, a direcção convocará
com uma antecedência mínima de oito dias, uma assembleia de
associados que após verificação o não funcionamento desse órgão
elegerá uma comissão eleitoral, composta por um número não in-
ferior a cinco membros. No prazo de 30 dias a Comissão Eleitoral
promoverá a realização de eleições para todos os órgãos sociais.

SECÇÃO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 29.º

A primeira eleição para os órgãos da Associação será assegura-
da por uma Comissão Instaladora da Associação, constituída por um
número não inferior a cinco membros.

A Comissão Instaladora da Associação funcionará sobre fiscali-
zação da Assembleia de Pais e Encarregados de Educação com os
poderes e nos termos previstos para os órgãos sociais. As suas fun-
ções cessarão imediatamente após a tomada de posse dos membros
eleitos.

A Comissão Instaladora observará quanto às eleições o disposto
nos presentes Estatutos, para o que assumirá as atribuições e po-
deres conferidos à direcção e mesa da assembleia geral da futura
Associação.

Conforme o original.

10 de Abril de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000052557

PAPAVENTOS � CLUBE DE DESPORTOS DE MONTANHA

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Montalegre, a cargo da Segunda-Ajudante,
Maria José Fernandes Carapenha, por o respectivo titular se encon-
trar destacado na Direcção-Geral dos Registos e do Notariado,

exarada a fls. 30 e seguintes, do respectivo livro de notas para es-
crituras diversas n.º 865-A, foram alterados os estatutos da asso-
ciação denominada PAPAVENTOS� Clube de Desportos de Mon-
tanha, com sede nesta vila, freguesia e concelho de Montalegre, aos
quais foi aditado o ponto 2 do artigo 5.º, com a seguinte
redacção: Só os associados que tenham condições para se inscre-
ver no INATEL e que sejam residentes no concelho de Montalegre,
gozam dos direitos e regalias do Centro de Cultura e Desporto, nos
termos do artigo 5.º do Regulamento dos Centros de Cultura e
Desporto.

Está conforme.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante em exercício,
Maria José Fernandes Carapenha. 1000070858

LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE
DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Certifico que no dia 11 de Março de 2002, por escritura exarada
a fl. 75, do livro de notas para escrituras diversas n.º 63-D, deste
Cartório Notarial, foram alterados totalmente os estatutos da asso-
ciação Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé
com sede no Centro de Saúde de Alfândega da Fé, freguesia e
concelho de Alfândega da Fé, a qual tem como objecto, favorecer
a intervenção da comunidade na vida do Centro de Saúde, promo-
vendo e colaborando na humanização dos cuidados de saúde e na
melhoria do bem-estar do doente, na assistência domiciliária, ser-
viço ambulatório e integração do doente na sociedade e quaisquer
outras políticas de saúde no centro de saúde. É ainda finalidade da
LACSAF prestar apoio social e comunitário às famílias e pessoas
mais vulneráveis (incluindo idosos, crianças e jovens) e o seu âm-
bito de acção abrange o concelho de Alfândega da Fé.

Constituem receitas da associação a jóia e quotas dos associados,
cujo montante será fixado em assembleia geral, e ainda quaisquer
donativos ou subsídios que lhe forem atribuídos.

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condi-
ções de admissão e exclusão e tudo o mais em os Estatutos sejam
omissos, constam de um regulamento geral interno, cuja aprovação
e alterações são da exclusiva competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Fonseca
Lopes Legoinha. 3000040158

APIRAIA � ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES RAIANOS

Certifico que por escritura de 7 de Março de 2002, lavrada a
fls. 47 e seguintes, do competente livro de notas para escrituras
diversas n.º 65-E, do Cartório Notarial de Idanha-a-Nova, a cargo
da notária Licenciada Maria Fernanda Silva de Sousa Basto, foi
constituída uma Associação, sem fins lucrativos, denominada
APIRAIA � Associação de Apicultores Raianos, com sede na Zona
Nova de Expansão, Rua D, lote 38, na freguesia e concelho de
Idanha-a-Nova, a qual tem por objecto:

1 � A prestação de serviços a todos os seus associados, com
vista, ao desenvolvimento e promoção do sector apícola no conce-
lho de Idanha-a-Nova e concelhos limítrofes, através de uma
integração adequada com os espaços e entidades de âmbito regio-
nal, nacional e internacional, visando o crescimento global e equi-
librado deste sector.

2 � Compete designadamente à Associação Apícola:
a) Promover o desenvolvimento apícola do concelho de Idanha-

a-Nova e concelhos limítrofes;
b) Dar apoio a iniciativas e ao investimento produtivo, directa-

mente relacionado com o sector apícola;
c) Criação de um seguro no intuito de cobrir danos causados por

catástrofes naturais e pragas;
d) Criar uma base de informação local recolhendo elementos de

âmbito local, regional, nacional ou comunitário que se revelem úteis
aos processos de desenvolvimento e acessíveis a todos os seus as-
sociados;

e) Promover acções (colóquios, seminários ou outras iniciativas)
de sensibilização e divulgação sobre temáticas relevantes para a
prossecução dos objectivos desta Associação;

f) Responder directamente ou através de consultadoria à presta-
ção de outros serviços que a Associação considere relevante para
o seu desenvolvimento e bom funcionamento.
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São os seus órgãos sociais, a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme o original.

7 de Março de 2002. � O Ajudante, Luís Filipe de Sousa Silveira
Rodrigues. 3000038030

ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE

Certifico que por escritura de hoje, lavrada de fl. 10 a fl. 12 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 3-F, do 2.º Cartório Notarial
de Faro, foi constituída uma Associação de fim ideal, sem fins lu-
crativos, com a denominação Associação Musical do Algarve, vai ter
a sua sede provisória na Região de Turismo do Algarve, Avenida de
5 de Outubro, 18, freguesia da Sé, concelho de Faro, tendo por ob-
jectivo, a promoção, dinamização e divulgação cultural, em especial
na área musical, propondo-se, nomeadamente e em particular, criar
e administrar, em todas as suas vertentes uma Orquestra, denomina-
da Orquestra do Algarve que, sediada na Região, contribua para o
desenvolvimento cultural da comunidade residente e de quem a vi-
sita, contribuindo também, através da sua actividade e excelência
qualitativa, para o prestígio nacional e internacional do Algarve.

Está conforme.

12 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Ana Paula
Fernandes Domingues Dias Cordeiro. 3000038941

CIRE � CENTRO INFANTIL DE RECUPERAÇÃO DE TOMAR

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 15 e seguinte
do livro de notas para escrituras diversas n.º 87-I, deste 2.º Cartó-
rio Notarial de Tomar, alteraram a denominação da associação
CIRE � Centro Infantil de Recuperação de Tomar, com sede na
Avenida de D. Maria II, freguesia de Santa Maria dos Olivais, ci-
dade e concelho de Tomar, para CIRE � Centro de Integração e
Reabilitação de Tomar.

Está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ilda de Matos
Lourenço Heitor Mota. 3000046929

ASSOCIAÇÃO AERONÁUTICA DA BASE AÉREA N.º 11

Certifico que por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Ferreira do Alentejo, a cargo da notária Teresa Isabel Batista Men-
des Nóbrega, em 26 de Fevereiro de 2002, a fl. 21 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 35-D, foi constituída por tempo
indeterminado, a contar daquele dia, uma associação, sem fins lucra-
tivos que adoptou a denominação em epígrafe, com sede no Comando
da Base Aérea N.º 11, freguesia de São Brissos, concelho de Beja.

São objectivos da dita associação:
A prática e ensino de actividades designadamente: construção e

pilotagem de papagaios, ensino de técnicas de restauração de ae-
ronaves antigas, bem como construção amadora, ensino de voo em
aeronaves Ultraligeiras e Autogiros, Aeromodelismo, Asa Delta,
Parapente, Balonismo, Planador, Motoplanador ou outro meio ae-
ronáutico até 5000 libras de peso máximo à descolagem.

Os associados classificam-se em: efectivos, exteriores e honorários.
A direcção não tem que justificar especificamente a recusa de

uma admissão.
São associados efectivos, todos os militares e civis da Força Aé-

rea que solicitem a sua inscrição na Associação e sejam admitidos.
São associados exteriores, todas as pessoas singulares ou não

integradas na estrutura da Força Aérea que manifestem essa von-
tade, mediante proposta de um associado, no pleno uso dos seus
direitos, e respectiva aprovação da direcção.

São associados honorários o Comandante da Base Aérea N.º 11,
assim como todos aqueles que a assembleia geral aprovar, após
proposta da direcção.

São direitos dos associados:
São direitos e prerrogativas dos associados efectivos e exterio-

res, a partir de seis meses após a sua admissão e desde que tenham
pago as suas quotas até ao mês em que pretendam exercê-los:

Serem eleitos para órgãos directivos da Associação.
Serem designados para os órgãos directivos da Associação.

São deveres dos associados:
Cumprir as disposições estatutárias, bem como respeitar as suas

deliberações.
Desempenhar com zelo e diligência os cargos e as tarefas em que

fiquem ou venham a ser investidos.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal. O mandato dos membros da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal têm a duração de 12 meses.

No que os Estatutos sejam omissos, regerá o Regulamento Interno
e Normas de Funcionamento referentes a cada actividade aeronáu-
tica, cuja alterações são da competência da assembleia geral.

Nos restantes casos aplica-se subsidiariamente a lei geral.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Notária, Teresa Isabel Batista
Mendes Nóbrega. 3000027965

ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS ESTOMATOLOGISTAS
PORTUGUESES

Certifico que, por escritura outorgada em 27 de Março do ano de
2002, exarada a fls. 75 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 1-B, deste 1.º Cartório Notarial de Competência Espe-
cializada do Porto, a cargo da notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira
Bretes Vitorino, foi constituída uma associação denominada Associação
dos Médicos Estomatologistas Portugueses, com sede na Praça do Ge-
neral Humberto Delgado, 267, 6.º, sala 12, nesta cidade do Porto.

A associação tem como objectivos o estudo, desenvolvimento e
progresso da estomatologia como especialidade médica, designa-
damente:

a) Fomentar o estudo e desenvolvimento técnico-científico de
estomatologia;

b) Agrupar os estomatologistas e defender os seus interesses pro-
fissionais;

c) Representar os seus associados tanto a nível nacional como
internacional;

d) Promover cursos, conferências, congressos, exposições ou
outras reuniões específicas do âmbito da estomatologia bem como
estimular a presença de seus associados nesses vários tipos de
manifestações, quer no país quer no estrangeiro;

e) Promover e estimular, por todas as formas e intercâmbio com
associações/sociedades médicas ou outras e instituições de saúde,
nomeadamente com associações/sociedades estrangeiras congéneres;

f) Colaborar activamente no ensino, nomeadamente, no ensino pós-
-graduado e com destaque para a educação médica permanente;

g) Fomentar a organização de documentação técnico-científica
sobre estomatologia, tendo em vista a criação de uma biblioteca,
videoteca e outras formas de iconografia;

h) Praticar quaisquer outros actos que possam contribuir para a
melhor assistência médica dentro do universo estomatológico.

Está conforme.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000041970

ABOP � ASSOCIAÇÃO LUSO-BRASILEIRA DE SAÚDE ORAL

Certifico que, por escritura de 25 de Março do ano corrente,
exarada de fl. 7 a fl. 7. v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 257-B, do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão,
a cargo do notário Rui Sérgio Teixeira dos Santos, foram altera-
dos os estatutos da associação, com a denominação em epígrafe,
tendo sido alterados os artigos 6.º e 16.º dos estatutos da referida
Associação, os quais passaram a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 6.º

A direcção é composta por um número ímpar de membros, en-
tre um mínimo de cinco e um máximo de nove associados, haven-
do, um presidente, e pelo menos um vice-presidente, um secretá-
rio-geral, e dois vogais, competindo-lhes a gerência administrativa,
financeira, científica, disciplinar e social.

§ único. A assembleia geral terá competência disciplinar em via
de recurso.

ARTIGO 16.º

São direitos do sócio efectivo:
a) Votar na eleição dos corpos gerentes dos órgãos da Associação,

bem como ser nomeado para quaisquer outros cargos associativos;
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b) Ser eleito para os órgãos da Associação sempre que estiver no
pelo gozo dos seus direitos e em situação regular e actualizada junto
da tesouraria.

c) Participar, intervir e votar nas assembleias gerais da Associa-
ção, exigir certidões das actas das mesmas em assuntos que lhe
digam respeito e consultar o respectivo livro de actas;

d) Participar nas actividades da Associação e gozar de todas as
vantagens que a mesma lhe possa proporcionar.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Livração
Azevedo Sousa Cruz. 3000046994

CLUBE DE CAMPISMO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Certifico que por escritura outorgada neste Cartório Notarial de
São João da Madeira, a cargo da notária Maria Adelaide Esteves
Gonçalves, em 12 de Abril de 2002, lavrada a partir de fl. 4 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 476-D, foram alterados os
estatutos da Associação com a denominação em epígrafe, com sede
na Rua de Adolfo Coutinho, 410, na cidade de São João da Ma-
deira, dando nova redacção aos artigos 19.º, 41.º e 42.º, os quais
ficarão a ser:

ARTIGO 19.º

A direcção é constituída por nove associados efectivos, dos quais
um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e
cinco vogais.

ARTIGO 41.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito, sob proposta subscrita
por um mínimo de 150 associados, ou a pedido da direcção após
parecer favorável do conselho geral.

§ único. As alterações aos presentes estatutos terão de ser apro-
vados por pelo menos três quartos do número de associados pre-
sentes, em conformidade com o disposto no artigo 175.º, n.º 3 do
Código Civil.

ARTIGO 42.º

O Clube de Campismo de São João da Madeira, só poderá dis-
solver-se mediante resolução de assembleia geral expressamente
convocada para esse fim.

§ único. A deliberação de dissolução do Clube de Campismo de
São João da Madeira, requer o voto favorável de três quartos ao
número de todos os associados.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Aguiar Cor-
reia de Pinho. 3000047676

GRUPO RECREATIVO OS UNIDOS DA SERRA

Certifico que por escritura desta data, lavrada a fl. 69 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 86-I, deste 2.º Cartório Notarial de
Tomar, a cargo do Primeiro-Ajudante Jorge António Antunes
Alcobia Galinha, foram substituídos integralmente os estatutos da
associação denominada Grupo Recreativo os Unidos da Serra que
passará a usar a abreviatura GRUS, que tem a sua sede na Rua de
Luís Vaz de Camões, 610, freguesia de Serra de Santo António,
concelho de Alcanena, distrito de Santarém, cujo objecto é o
seguinte: promoção cultural, recreativa e desportiva dos seus asso-
ciados e população em geral, bem como o fomento da exploração
cinegética e gestão de zona de caça.

8 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Jorge António
Antunes Alcobia Galinha. 3000046240

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE QUARTEIRA O CONSOLADOR

Certifico que por escritura de 5 de Abril do ano de 2002, lavra-
da a fl. 39 do livro de notas para escrituras diversas n.º 318-C, deste
2.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da licenciada Soledade Maria
Pontes de Sousa Inês, foram rectificados através da remodelação

total os estatutos da Associação, sem fins lucrativos, com a deno-
minação em epígrafe, com sede no edifício São Jorge, cave, sito na
Rua do Forte Novo, Poente, freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

Tem por objecto o estudo, divulgação e prática da doutrina es-
pírita, segundo os princípios codificados por Allan Kardec.

Podem ser associados pessoas singulares, maiores de 18 anos ou
pessoas colectivas.

Haverá duas categorias de associados:
Honorários e efectivos.
Serão excluídos os associados por deliberação da assembleia geral

em resultado da prática de actos que impliquem a violação dos
deveres de associado.

São órgãos sociais:
Assembleia geral; direcção; conselho fiscal.

Está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000046880

CISSEI � CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM SERVIÇO
SOCIAL E ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

Certifico que por escritura desta data, exarada a fl. 112 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 905-B deste 2.º Cartório
Notarial de Braga, a cargo do Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos, se encontra exarada uma escritura de
constituição de uma associação sob a designação CISSEI � Cen-
tro de Investigação em Serviço Social e Estudos Interdisciplinares,
com sede no Largo do Mitelo, 1, da cidade de Lisboa.

Mais certifico que os estatutos da associação estipulam que po-
dem ser associados pessoas singulares ou estrangeiras que se dedi-
quem à investigação na área do serviço social e estudos interdis-
ciplinares, nada estipulando quanto à sua exoneração.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000052264

POVARTE � ASSOCIAÇÃO DE ARTES E ARTESANATO
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

Certifico que, por escritura de 14 de Março de 2002, exarada de
fl. 56 a fl. 59 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 692-A,
deste Cartório Notarial de Loures, a cargo da notária licenciada Lúcia
Maria de Ataíde Oliveira Sucena, foi constituída a associação que
não tem por fim o lucro económico dos associados, de que se
extracta o seguinte:

Denominação: POVARTE � Associação de Artes e Artesanato
da Póvoa de Santo Adrião.

Sede social: Rua do Padre Manuel da Nóbrega, Escola Cinco,
freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

Objecto: desenvolver dentro do concelho, mais propriamente na
Póvoa de Santo Adrião, as áreas de artes plásticas e artesanato,
proporcionando aos jovens e resto da comunidade, um interesse
neste sector cultural promovendo cursos nestas áreas e exposições
periódicas, que levarão socialmente as pessoas que já são conside-
radas artistas nestas matérias e as que desejam desenvolver com
conhecimentos a adquirir nestes cursos, a ter um apoio a todos os
níveis, incluindo salas para actividades, e de reuniões e galeria de
arte.

Órgãos sociais: assembleia geral, cuja mesa é composta por um
presidente, um vice-presidente e um secretário; direcção, compos-
ta por cinco associados, sendo um presidente, um vice-presidente,
secretário, um tesoureiro e um vogal; e conselho fiscal, composto
por três associados, sendo um presidente, vice-presidente e um
vogal.

Forma de obrigar: a Associação obriga-se com a intervenção
conjunta do seu presidente e do tesoureiro.

Património social: quotizações mensais dos associados, as demais
receitas da associação no âmbito das suas actividades estatuárias e
os subsídios, doações e legados que lhe sejam feitos.

Duração: tempo indeterminado.
Condições essenciais de admissão: poderão ser membros da as-

sociação todas as pessoas que o requeiram e cuja pretensão seja
aceite pela direcção.
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Condições essenciais de exoneração e expulsão: perdem a quali-
dade de associado, os que sem motivo justificado, deixem de pa-
gar a quotização estabelecida, por um período superior a três me-
ses, e os que pratiquem qualquer acto lesivo aos presentes estatutos
e ponham em causa o bom nome da associação.

Está conforme o original.

18 de Março de 2002. � A Notária, Lúcia Maria de Ataíde Oli-
veira Sucena. 3000038124

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE ODIVELAS DO ALENTEJO

Certifico que por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Ferreira do Alentejo, a cargo da notária Teresa Isabel Batista Men-
des Nóbrega, em 10 de Abril de 2002, a fl. 39 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 36-D, foi constituída por tempo indeter-
minado, a contar daquele dia, uma associação, sem fins lucrativos,
que adoptou a denominação em epígrafe, com sede na Rua Estrei-
ta, 10, freguesia de Odivelas, concelho de Ferreira do Alentejo.

São objectivos da dita associação:
O seu objectivo é: 
a) Formação de caçadores e pescadores;
b) Fomento dos recursos cinegéticos e aquícolas e usufruto or-

denado dos mesmos;
c) Organizar actividades de índole recreativa que prossigam os

fins da formação e participação dos seus associados;
d) Representar e defender os interesses dos seus associados;
e) Criação de reservas de caça e pesca.
Podem ser associados, os indivíduos de ambos os sexos, com boa

reputação e em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos.
São direitos dos associados:
Todos os associados têm o direito de usufruir dos benefícios

proporcionados pela Associação, de acordo com as regras
estatutárias, com o regulamento interno e com as respectivas deli-
berações, nomeadamente são direitos dos associados:

a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Participar nas actividades da associação;
c) Eleger e ser eleito para os órgãos associativos;
d) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos do artigo 10.º, n.º 2, destes estatutos;
e) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos,

relativos à associação, desde que o requeiram por escrito com an-
tecedência mínima de 30 dias e se verifique um interesse pessoal
directo e legítimo.

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas jóias e quotas de acordo com o

que for regularmente aprovado;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Desempenhar com zelo e dedicação os cargos e funções para

que forem eleitos;
d) Colaborar nas tarefas adequadas ao prosseguimento dos ob-

jectivos da Associação, sempre que para tal sejam solicitados;
e) Prestigiar a Associação, zelando pelo seu património e pelo

seu bom nome.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal. O mandato dos membros da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal têm a duração de três anos.

A vida da associação rege-se pelos presentes estatutos, pelos re-
gulamentos internos privativos e, nos casos omissos, pela lei geral
em vigor.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Notária, Teresa Isabel Batista Men-
des Nóbrega. 3000046976

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTORES
DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Certifico que por escritura lavrada hoje no 1.º Cartório Notarial
de Competência Especializada de Matosinhos, no livro de notas para
escritura diversas n.º 24-A, de fl. 80 a fl. 80 v.º, foi constituída uma
Associação denominada Associação Portuguesa de Gestores do
Património Cultural, com sede no Largo Terreiro, 3, freguesia da
Sé, concelho do Porto, tendo por objectivo a promoção e apoio de
iniciativas que beneficiam, o património cultural português, bem
como a sua conservação, divulgação, preservação e utilização; dar

a conhecer a profissão de gestor do património cultural, estimular
e promover canais de comunicação nacionais, regionais e interna-
cionais em áreas directa ou indirectamente relacionadas com a ges-
tão do património cultural.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000051632

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE SÃO JOÃO DO ESTORIL � SUL

Certifico que por escritura de 26 de Fevereiro do ano de 2002,
lavrada a fls. 92 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 185-N, deste 9.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da
notária interina licenciada Júlia Maria Mateus da Silva, foi consti-
tuída uma associação com a denominação Associação de Morado-
res de São João do Estoril � Sul, com sede na Rua de Costa Pin-
to, 11, rés-do-chão, freguesia de São João do Estoril, concelho de
Cascais e durará por tempo indeterminado, e sem fins lucrativos.

O seu objecto consiste em:
A defesa do património histórico, cultural, social, ambiental e da

qualidade de vida na zona sul de São João do Estoril.
Entende-se por zona sul de São João do Estoril a zona situada a

sul do caminho de ferro que atravessa essa localidade.
Poderão ser membros da Associação os moradores na zona sul

de São João do Estoril.
A admissão de um associado não morador na área da zona sul

de São João do Estoril deverá ser proposta por dois associados mo-
radores, no pleno gozo dos seus direitos e aprovada em assembleia
geral por maioria de três quartos dos associados presentes.

Podem ser excluídos os membros que violarem grave e
culposamente os seus deveres de associados, cabendo à assembleia
geral decidir sobre a exclusão de qualquer associado.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria
Gabriela Gonçalves Ramos. 3000051895

CASA DO POVO DE ESCARIZ

Certifico que por escritura de 5 do mês corrente, exarada a
fl. 104 do livro de notas para escrituras diversas n.º 905-B do 2.º Car-
tório Notarial de Braga, a cargo do ajudante principal José Joaquim
Martins Teixeira, se encontra exarada uma escritura de reformulação
dos estatutos da associação Casa do Povo de Escariz, com sede no
lugar da Igreja, freguesia de Escariz São Martinho, concelho de Vila
Verde, tendo por objecto desenvolver actividades de carácter social,
cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a participação dos
interessados e em colaboração com o Estado, as autarquias e
INATEL, proporcionando-lhes o apoio que em cada caso se justi-
fique, por forma a contribuir para a resolução de problemas da
população da respectiva área.

Mais certifico que os estatutos da associação estipulam que po-
dem ser inscritos como sócios todos os indivíduos com mais de
16 anos, cuja admissão ou readmissão depende do requerimento dos
interessados e da decisão da direcção, da qual cabe recurso para
assembleia geral.

Relativamente à demissão poderá ser a pedido do interessado ou
promovida pela direcção se o sócio:

Não pagar as quotas por período de dois anos consecutivos.
Agredir corporalmente qualquer membro da assembleia geral,

direcção ou conselho fiscal, ou empregado no exercício das suas
funções.

Perturbar gravemente a ordem de trabalhos da assembleia geral,
ou faça acusações sem prova.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, José Joaquim
Martins Teixeira. 3000046039

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E DE ANIMAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA DE LOUSADO

Certifico que, por escritura de 14 de Março de 2002, lavrada de
fl. 60 a fl. 60 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 179-F
do 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da
notária licenciada Maria da Conceição de Sousa Leite, foram alte-
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rados parcialmente os estatutos da associação em epígrafe, com sede
no lugar da Quinta da Serra, freguesia de Lousado, concelho de Vila
Nova de Famalicão, quanto aos artigos 1.º, 7.º e 22.º, alínea g) do
artigo 23.º, artigo 24.º, n.º 2 do artigo 25.º e 26.º

Está conforme e confere com o original, na parte transcrita.

14 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goreti da
Costa Ferreira. 3000038090

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FITOPATOLOGIA

Alteração de estatutos de associação

No dia 8 de Março de 2002, no 24.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante o notário Victor Sampaio Beja, compareceram como
outorgantes:

Maria Ivone Esteves da Clara, divorciada, natural da freguesia de
Mouriscas, concelho de Abrantes, e residente na Rua de Sacadura
Cabral, 216, 4.º, D, em São João do Estoril, Cascais.

Fernando Manuel de Campos Trindade Rei, casado, natural de
Lisboa, da freguesia de Campo Grande, e residente na Rua de
Damião de Góis, 9, 1.º, direito, em Alfornelos, Amadora, que ou-
torgam como membros da direcção e em representação da associa-
ção Sociedade Portuguesa de Fitopatologia, com sede no Centro de
Investigação das Ferrugens do Cafeeiro, na Quinta do Marquês, em
Oeiras, com o n.º 503494844, de pessoa colectiva, constituída por
escritura de 3 de Outubro de 1995, lavrada a fl. 85, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 98-C, deste Cartório, qualidade e pode-
res vinculatórios que verifiquei por actas das reuniões das
assembleias gerais da sua representada, com os n.os 5 de 16 de
Dezembro de 1999, e 8 de 20 de Setembro de 2002, documentos
que arquivo.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura e em cumprimento da deliberação

tomada na assembleia geral da Associação por eles representada,
constante da acta n.º 8, alteram parcialmente os estatutos da dita
associação, apenas no que respeita aos n.os 3 e 4 do artigo 7.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

3 � Será necessário o voto favorável de três quartos dos asso-
ciados presentes ou representados, por carta para deliberar sobre as
matérias previstas nas alíneas a) e c) do número anterior; para deli-
berar sobre a matéria prevista na alínea g) do mesmo artigo, será
necessário o voto favorável de três quartos da totalidade dos sócios.

4 � A assembleia geral é convocada mediante aviso postal diri-
gido a todos os sócios com a antecedência mínima de 10 dias, in-
dicando dia, hora. e local da reunião e a respectiva ordem de tra-
balhos.

Assim o disseram e outorgaram.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado

o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos,
pessoas cujas identidades verifiquei pela exibição dos seus bilhe-
tes de identidade n.os 1590820, de 23 de Março de 1993 e 6048528,
de 18 de Março de 1998, emitidos em Lisboa, pelos Serviços de
Identificação Civil.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, Victor Sampaio Beja. 3000048111

ASSOCIAÇÃO HÍPICA DA TÔR

Certifico, narrativamente que por escritura de 20 de Março de
2002, lavrada a fl. 126 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 266-A, deste 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária
licenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi
realizada uma escritura de constituição da associação com a deno-
minação em epígrafe, com sede no sítio de Funchais da Tôr, fre-
guesia da Tôr, concelho de Loulé, que tem por objecto o fomento
da prática equestre, desenvolvendo a sua actividade recreativa: na
construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos e si-
milares de hotelaria e ensino equestre. Podendo para a prossecução
dos seus fins, promover colóquios, espectáculos, exposições e ou-
tras actividades desportivas e de lazer convenientes aos fins da
Associação.

A Associação é constituída por quatro categorias de associa-
dos: sócios fundadores, sócios honorários, sócios juvenis e sócios.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Constituem fundos da Associação:
a) As jóias e quotizações dos seus sócios;
b) Donativos eventuais de pessoas singulares ou colectivas, pri-

vadas ou públicas;
c) Produtos de festas ou subscrições;
d) Subsídios regulares ou eventuais;
e) Heranças e rendimentos eventuais provenientes de beneméritos;
f) Produtos de exploração das suas instalações e alugueres;
g) Receitas provenientes dos serviços prestados pela Associação.
A associação extingue-se:
a) Por deliberação da assembleia geral;
b) Por falecimento ou desaparecimento de todos os associados;
c) Por decisão judicial que assim o declare.

Está conforme.

20 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000040728

ASSOCIAÇÃO EMERGÊNCIA SOCIAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 72 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 458-D do 11.º Cartório Notarial de Lisboa,
que a associação com a denominação em epígrafe, mudou a sua sede
para a Rua do Lumiar, 78, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Vanda Maria Cavaco
Moreno. 3000051598

CLUBE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
E DESPORTIVAS SETUBALENSE

Certifico que por escritura lavrada no dia 28 de Fevereiro de 2002,
de fl. 39 a fl. 39 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 389-B
do 1.º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, foi constituída uma
Associação, denominada Clube de Actividades Recreativas e Desportivas
Setubalense, com sede na Rua de Mariano Coelho, 10, rés-do-chão,
direito, na freguesia de São Julião, concelho de Setúbal, tendo por
objecto actividades desportivas, educativas, sociais e recreativas, como
órgãos: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

A assembleia geral é constituída por todos os associados, que nos
termos da lei ou dos presentes estatutos, não se encontrem impedi-
dos de votar. Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos pela
mesa da assembleia geral constituída por um presidente e um secre-
tário, eleitos por períodos de três anos, podendo ser reeleitos. A as-
sociação fica validamente obrigada pela assinatura do presidente da
direcção ou por procurador com poderes para o acto. A direcção é
composta por um presidente, um tesoureiro e um secretário, eleitos
em assembleia geral por um período de três anos, A direcção pode-
rá constituir mandatários para a prática de actos ou categorias de actos
determinados e compete-lhe deliberar sobre todos os assuntos da
Associação que, por lei ou pelos presentes estatutos, não se encon-
trem especialmente atribuídos a outro órgão. O conselho fiscal é
composto por três associados e compete-lhe fiscalizar a actividade da
direcção, verificar as suas contas, emitir parecer sobre o balanço e
as contas da Associação, emitir parecer e informar a direcção ou a
assembleia geral sobre as questões que a mesma lhe colocar e que
se encontrem no âmbito da sua competência. A Associação extinguir-
se-á nos termos dos artigo 182.º e seguintes do Código Civil e n.º 5,
e a dissolução será tomada em assembleia geral por maioria de pelo
menos, três quartos do número total de associados. Constituem re-
ceitas da Associação, as jóias e quotas, os subsídios e donativos, as
resultantes da venda de produtos e equipamentos desportivos, as
angariadas por ocasião da organização de provas ou eventos
desportivos, nomeadamente o valor das inscrições, as provenientes
de rendas ou alugueres de espaços ou equipamentos da associação.

É o que me cumpre certificar.

28 de Fevereiro de 2002. � A Notária, Maria Isabel Mocho
Garcia de Oliveira. 3000051417

ASSOCIAÇÃO DOS AFRICANOS DO CONCELHO
DE VILA FRANCA DE XIRA

Certifico que por escritura realizada no 1.º Cartório Notarial de
Vila Franca de Xira, no dia 7 de Março de 2001, exarada a fls. 122 e
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seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 336-B, foi
constituída uma Associação, sem fins lucrativos, denominada As-
sociação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira, cuja
sede é na Praça de Bento Gonçalves, torre 12, 3.º D, Olival de Fora,
freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, tendo por
finalidade:

Promover uma maior integração dos africanos do concelho de
Vila Franca de Xira, reafirmando a dignidade inerente a cada ci-
dadão.

Promover de acordo com a sua natureza, o bem estar efectivo de
todos os africanos do concelho.

Ajudar a comunidade emigrante, de uma forma geral, radicada
no concelho, a se organizar e defender os seus interesses.

Incentivar e promover maior convívio cultural e social entre os
africanos de diferentes origens e portugueses assim como todos os
outros cidadãos, residentes no concelho.

Para alcançar os seus fins a Associação pretende:
a) Sensibilizada da comunidade para a importância do

associativismo;
b) Promover programas de formação profissional, formação cí-

vica e alfabetização de adultos;
c) Organizar actividades diversas que visem sensibilizar os cida-

dãos sobre os seus direitos e deveres;
d) Promover actividades informativas e formativas tais como

reuniões, conferências, exposições e excursões;
e) A realização de programas humanitários de apoio às popula-

ções mais carenciadas;
f) Apoiar os jovens e adultos na obtenção de emprego e/ou criação

do próprio emprego;
g) Estreitar relações com outras associações e ONG�s (Organi-

zações não Governamentais) que visem a promoção dos direitos da
cidadania, luta contra a pobreza, combate a delinquência juvenil e
integração dos emigrantes na sociedade portuguesa;

h) Organizar actividades culturais, desportivas e recreativas;
i) Denunciar as violações dos direitos humanos, sempre que elas

ocorram no concelho;
j) Criação de um gabinete de apoio jurídico aos cidadãos mais

carenciados e cidadãos menos informados;
k) Promover actividades por iniciativa dos associados.
Podem ser sócios da associação todos os africanos residentes no

concelho de Vila Franca de Xira e não africanos que nutrem uma
certa simpatia pela comunidade.

A Associação tem um número ilimitado de associados, distribuí-
dos pelas categorias de fundadores, efectivos e honorários.

São órgãos da Associação: a assembleia geral; a direcção e o
conselho fiscal.

Os casos omissos no regulamento da Associação serão aprecia-
dos e decididos pela assembleia geral e pelo Código Civil Portu-
guês.

Está conforme o original.

7 de Março de 2001. � O Ajudante Principal, José Alberto Pi-
res Nunes. 3000051077

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES OS MEDRONHEIROS

Certifico que por escritura de 12 de Março de 2002, lavrada neste
Cartório Notarial, a fls. 39 e seguintes do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 119-D, a cargo da notária, licenciada Teresa Isa-
bel Dias de Rodrigues Vieira, foi constituída uma Associação, sem
fins lucrativos denominada Associação de Caçadores os
Medronheiros com sede na freguesia de São Teotónio, concelho de
Odemira, e tem por objecto a actividade desportiva e recreativa
relacionada com a caça. São órgãos da associação: a assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Notária, Teresa Isabel Dias de
Rodrigues Vieira. 3000044406

MUSEU REGIONAL DE CUCUJÃES � ASSOCIAÇÃO
DE DEFESA E CONHECIMENTO DO PATRIMÓNIO

CUCUJANENSE

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2002, lavrada de
fl. 23 a fl. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 115-E,
do Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi rectificada uma

associação sem fins lucrativos denominada Museu Regional de
Cucujães � Associação de Defesa e Conhecimento do Património
Cucujanense, com sede no lugar da Igreja, freguesia de Cucujães,
concelho de Oliveira de Azeméis, cujo objecto consiste na criação
e manutenção de um museu regional, no qual se recolherão e ex-
porão peças de arte, de arqueologia, de artesanato, de traje regio-
nal e outras, bem como documentação arqueológica e história do
Património Cultural de Cucujães.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que res-
trinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

5 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Olinda Almeida
Tavares. 3000042875

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE VELA ADAPTADA

Certifico que, por escritura outorgada em 6 de Março do ano de
2002, iniciada a fl. 67 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 482-D do Cartório Notarial de Penafiel, a cargo da notária, licen-
ciada Maria Margarida Oliveira da Rocha Morgado de Sousa, foi
constituída uma associação, sem fins lucrativos denominada Associação
Portuguesa de Vela Adaptada, designada abreviadamente por APVA
com sede na Rua das Artes, 37, rés-do-chão, traseiras, no Porto.

A associação tem por finalidade promover a prática de desportos
náuticos em geral e da vela para deficientes em particular, criando
condições materiais e humanas na promoção de acessibilidade e
integração social dos seus associados, em ambiente de culto de
valores de cidadania, com relevo especial à formação dos deficientes
e seus acompanhantes e técnicos de apoio, no sentido de alcançar
os objectivos propostos.

Podem ser associados pessoas singulares ou colectivas, que acei-
tem os estatutos e os regulamentos.

As pessoas colectivas serão representadas por um elemento dos
seus órgãos sociais e estão sujeitos a regulamento próprio.

A APVA, tem as seguintes categorias de sócios:
Fundadores: os que assinaram o acto de constituição e os que

pedirem a sua admissão como sócios, até 31 de Março de 2002.
Efectivos: os que aderirem à APVA, solicitem e obtenham a sua

admissão.
Honorários: os que hajam prestado relevantes serviços à asso-

ciação.
A admissão de sócios efectivos e a nomeação de sócios ho-

norários é da competência do Conselho de Fundadores.
Os associados fundadores e os efectivos obrigam-se ao pagamento

de uma jóia e quota mensal, fixadas e alteráveis por deliberação da
assembleia geral.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção, o con-
selho fiscal e o conselho de fundadores.

Na parte omitida da referida escritura, nada há que amplie, mo-
difique ou condicione a parte transcrita.

Está conforme o original.

6 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, José Fernando de
Sousa Pinheiro. 3000033970

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO VISO

Certifico que, por escritura lavrada a 11 de Fevereiro findo, a
fl. 85 do livro de notas para escrituras diversas n.º 63-D do Cartó-
rio Notarial de Santa Marta de Penaguião, procedeu-se à constitui-
ção da associação em epígrafe, que fica a regular-se, além de ou-
tras cláusulas, pelas seguintes:

Denominação: Associação os Amigos do Viso.
Sede: lugar e freguesia de Fontes, concelho de Santa Marta de

Penaguião.
Objecto: promoção da cultura e do desporto.
A admissão de sócios efectua-se mediante o preenchimento e

entrega de um boletim de inscrição existente na associação, dirigi-
do ao presidente da direcção da Associação os Amigos do Viso.

Está conforme o original, declarando-se que na parte omitida nada
há que restrinja, modifique ou condicione as especificações legais
constantes da parte extractada.

5 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, em exercício,
Joaquim Fernandes Osório. 3000028324
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JUVENTUDE ATLÉTICA AMIGOS
DO CAVACO

Certifico que neste 2.º Cartório Notarial de Santa Maria da Fei-
ra, no dia 27 de Fevereiro de 2002 e no livro de notas para escri-
turas diversas n.º 284-H, a fl. 39, se encontra exarada uma escri-
tura de alteração de estatutos de associação, denominada
Juventude Atlética os Amigos, pessoa colectiva n.º 500859981,
com sede no lugar de Velha, da freguesia e concelho de Santa
Maria da Feira, na qual alteram os estatutos da mesma, incluindo a
sua denominação e sede, que passa a ser Juventude Atlética Amigos
do Cavaco, com sede na Rua das Fábricas, Cavaco, Santa Maria
da Feira.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � O Notário, António Amaral Marques.
3000034006

CLUBE DE CAÇADORES E PESCADORES
DA FREGUESIA DA USSEIRA

Certifico que por escritura de 18 de Março de 2002, lavrada a
fl. 143 do livro de notas para escrituras diversas n.º 130-E, deste
Cartório Notarial do Bombarral, a cargo da notária interina Maria
Leonor Baptista e Ferro Pereira, foi constituída uma associação sem
fins lucrativos com a denominação Clube de Caçadores e Pescado-
res da freguesia da Usseira, com sede na Rua Principal, 103, lugar
e freguesia de Usseira, concelho de Óbidos, e que se regerá por
tempo indeterminado e tem por objecto a criação e administração
de zonas de caça associativa, fomento e conservação da fauna
cinegética e piscícula e exercício da caça e pesca.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Martins Pei-
xoto Daniel. 3000039387
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AVEIRO
ÁGUEDA

ALTO DE RECARDÃES � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2154;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 64/20011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto, quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Salvador Gomes das Neves, com 3750,00 euros;

e Fernando Silva Henriques, com 1250,00 euros.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de
Lurdes Ferreira do Pomar. 1000039840

PORFÍRIO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2248;
identificação de pessoa colectiva n.º 504146637; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 63/20011219.

Certifico que, em relação á sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto, quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Porfírio Marques e Alberto José Fernandes

Marques, com 2500,00 euros, da um.

O texto completo e actualizado do contrato está depositado na
pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de
Lurdes Ferreira do Pomar. 1000039838

AROUCA

TRANSPORTES FERNANDINO PAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 614/
000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504810235; inscri-
ção n.º 3.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 3/020107 � Dissolução de sociedade.
Causa: por deliberação do sócio.
Data: 29 de Novembro de 2001.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042667

CORREIA & SEIXAS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 357/
930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503072435; inscri-
ção n.º 4.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 4/020109 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 5 024 100$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Capital social: 50 000,00 �.
Sócios e quotas:
a) Carlos Jorge Seixas Alegria Teixeira, 25 000,00 �;
b) Maria da Conceição da Silva Correia Teixeira, 25 000,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042662

PRUNOGAL � SOCIEDADE DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 769/
020109; identificação de pessoa colectiva n.º 504305891; inscri-
ção n.º 2.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 3/020109 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 52 651$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Sede: Carvalhal, Tropeço, Arouca.
Capital social: 5500,00 �.
Sócios e quotas:
a) Custódio Gomes da Silva, 2750,00 �;
b) Francelina Brandão Gomes Soares, 2750,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042658

RESTAURANTE PAIVA À VISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 768;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020109.

Certifico ter sido constituída entre António Mendes Soares e
mulher, Lúcia Aguiar de Pinho Brandão, casados em comunhão de
adquiridos, uma sociedade comercial por quotas com a firma em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Paiva à Vista, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Vilarinho, freguesia de Canelas, concelho
de Arouca, titular do cartão provisório de identificação de pessoa
colectiva e entidade equiparada n.º 505888718, com o código de
actividade 55.302.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de
representação, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em restaurante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais no valor de 2500 euros, cada, pertencentes, uma
a cada um dos sócios António Mendes Soares e Lúcia Aguiar de
Pinho Brandão, integralmente realizado, em dinheiro.

4. Empresas � Registo comercial
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, des-
de já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, sendo bastante a assinatura de
apenas um para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,
porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042654

JOSÉ LUÍS DOS SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 767;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020109.

Certifico ter sido constituída entre José Luís dos Santos Ferreira
e mulher, Maria Judite Ferreira Gomes, casados em comunhão de
adquiridos, uma sociedade comercial por quotas com a firma em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Luís dos Santos Ferreira, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Vila Nova, freguesia de Burgo, con-
celho de Arouca, titular do cartão provisório de identificação de
pessoa colectiva e entidade equiparada n.º 505869292, com o có-
digo de actividade 45211.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de
representação, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção e conservação de edifí-
cios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais no valor de 2500 euros, cada, pertencentes, uma
a cada um dos sócios José Luís dos Santos Ferreira e Maria Judite
Ferreira Gomes, integralmente realizado, em dinheiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, des-
de já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, sendo bastante a assinatura de
apenas um para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,

porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042651

ANTÓNIO DE JESUS ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 766;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020108.

Certifico ter sido constituída entre António de Jesus de Almeida
e mulher, Benedita Gonçalves Ramada Aldeia, casados em comu-
nhão de adquiridos, uma sociedade comercial por quotas com a
firma em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António de Jesus Almeida &
Gonçalves, L.da, e tem a sua sede no lugar de Adaúfe, freguesia de
Moldes, concelho de Arouca, com o cartão provisório de identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 505874598, com o código de activi-
dade 52.481.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de
representação, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste na abertura de poços e minas, presta-
ção de serviços com compressor e construção de muros em betão
ou granito.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
de 22 500 euros pertencente ao sócio António de Jesus de Almeida
e uma do valor de 2500 euros pertencente à sócia Benedita Gon-
çalves Ramada Almeida.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio António de
Jesus de Almeida, desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo bas-
tante a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

2 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, nomea-
damente abonações, letras de favor, avais, cauções e responsabili-
dades semelhantes.

6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,
porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrati-
vo ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios, com inobser-
vância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota
tiver, segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros e prejuízos, proporcionais ao tem-
po decorrido, depois da data do último balanço.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042648



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 125 � 31 de Maio de 2002 11 394-(37)

ALBANO TAVARES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 765;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020107.

Certifico ter sido constituída por Albano Jorge Brandão Tavares,
casado com Fernanda Manuela Brandão dos Santos, em comunhão
de adquiridos, uma sociedade comercial unipessoal com a firma em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Albano Tavares � Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Tojal, freguesia de Chave, concelho
de Arouca, pessoa colectiva com o número provisório de identifi-
cação P 505942429 e código de actividade 45.430.

§ único. Por simples decisão da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em revestimentos de pavimentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio Albano Jorge Brandão Tavares.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio único prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, fica a cargo de um ou mais gerentes, sendo o só-
cio único desde já nomeado gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescritas, e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042645

CARPINGOMES � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 764;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020104.

Certifico ter sido constituída entre Manuel Francisco Gomes,
casado com Isaura Cunha Alves, em comunhão de adquiridos, e
Paulo Inácio de Conceição Gomes, casado com Sónia Patrícia
Moreira Azevedo, em comunhão de adquiridos, uma sociedade
comercial por quotas com a firma em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma CARPINGOMES � Carpintaria, L.da,
e tem a sua sede no lugar do Viso, freguesia de São Miguel do
Mato, concelho de Arouca.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar e encerrar filiais ou qual-
quer outra forma de representação.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de car-
pintaria; fabrico e comercialização de móveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas

quotas de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Manuel Francisco Gomes e Paulo Inácio da Conceição Gomes.

4.º

Perante deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
montante igual ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração que for fixada em assembleia geral será exercida por
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de ambos os gerentes.

6.º

Fica vedado a qualquer dos gerentes o uso da firma em actos e
contratos que aos negócios sociais não disserem directamente res-
peito, designadamente, letras de favor, fianças, abonações e outras
responsabilidades similares.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

8.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre. A estranhos
carece do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042639

COELHO DIAS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 763;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020104.

Certifico ter sido constituída entre Fernando da Silva Dias, ca-
sado com Maria José de Pinho Coelho Dias, em comunhão de
adquiridos, Maria José de Pinho Coelho Dias e André Coelho Dias,
solteiro, maior, uma sociedade comercial por quotas com a firma
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Coelho Dias & Dias, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Santo António, freguesia de Alvarenga, con-
celho de Arouca, com o número provisório de identificação colec-
tiva 505731258, e o código de actividade 55.119.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em residencial, restaurante e café.
§ único. Por deliberação dos sócios, a sociedade pode tomar

participações em quaisquer outras sociedades, constituídas ou a
constituir, com objecto igual ou diferente do seu, ainda que regu-
ladas por leis especiais, em agrupamentos complementares de em-
presas ou consórcios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
24 000 euros, dividido em três quotas, duas iguais de 6000 euros
cada, pertencentes, uma ao sócio Fernando da Silva Dias, outra à
sócia Maria José de Pinho Coelho Dias e outra de 12 000 euros,
pertencente ao sócio André Coelho Dias.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

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.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permiti-
da, a cessão a estranhos depende sempre do consentimento da so-
ciedade, gozando do direito de preferência na aquisição em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042634

MAFALDA GONÇALVES � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 772;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020118.

Certifico ter sido constituída entre Maria Mafalda de Brito
Ferreira Gonçalves e marido, Ângelo Alberto Cardoso Gonçalves,
casados em comunhão de adquiridos, uma sociedade comercial por
quotas com a firma em epígrafe, cujo contrato segue:

1.º

A sociedade adopta a firma Mafalda Gonçalves � Contabili-
dades, L.da, e tem a sua sede na Rua de Abel Botelho, 5 B, freguesia e
concelho de Arouca, com o cartão provisório de identificação de pes-
soa colectiva n.º 505951916, com o código de actividade 74.120.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de
representação, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste em contabilidades, gestão e administra-
ção de empresas.

3.º

O capital social é de 40 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, no valor nominal de 20 000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Maria Mafalda de Brito Ferreira
Gonçalves e Ângelo Alberto Cardoso Gonçalves, integralmente
realizado, em dinheiro.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da sócia Maria
Mafalda de Brito Ferreira Gonçalves, desde já nomeada gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura da gerente Maria Mafalda de Brito
Ferreira Gonçalves.

2 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, nomea-
damente abonações, letras de favor, avais, cauções e responsabili-
dades semelhantes.

6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,
porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrati-
vo ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios, com inobser-
vância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota
tiver, segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros e prejuízos, proporcionais ao tem-
po decorrido, depois da data do último balanço.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043114

F. O. J. O. � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 496/980310;
identificação de pessoa colectiva n.º 504235583; inscrição n.º 4.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 9/020122 � Aumento de capital com
redenominação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 402 410$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Capital social: 5000,00 �.
Sócios e quotas:
a) Floriano da Rocha Oliveira, 2500,00 �;
b) Maria Teresa Conceição Lima Oliveira, 2500,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043109

A. PIMENTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 341/930324;
identificação de pessoa colectiva n.º 502965800; inscrição n.º 6.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 3/020123 � Alteração parcial do contrato com
redenominação.

Artigos alterados: 3.º, 4.º e 6.º
Objecto: Construção e reparação de obras públicas e particulares,

pavimentação, comércio de materiais, compra, venda e arrendamen-
to de bens imobiliários, promoção e administração.

Capital social: 249 398,95 �.
Sócios e quotas:
a) António José Teixeira Pimenta, 149 639,37 �;
b) Maria Irene Teixeira de Pinho Pimenta, 49 879,79 �;
c) Manuel Alberto Dias Martins Soares, 49 879,79 �.
Gerência: pertence aos três sócios.
Forma de obrigar: assinatura conjunta de dois gerentes.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043105

MOLDEVIT � TECNOLOGIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 774/020123;
identificação de pessoa colectiva n.º 504838806; inscrição n.º 2.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 5/020123 � Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º, n.º 1.
Sede: Belece, São Miguel do Mato, Arouca.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043097
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JOSÉ GEORGINO SOARES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 775;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020124.

Certifico ter sido constituída entre José Georgino Soares da Costa
e mulher, Laurinda Teixeira Gomes, casados em comunhão de ad-
quiridos, e Carlos Filipe Gomes da Costa, casado com Márcia da
Silva Portugal, em comunhão de adquiridos, uma sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe, cujo contrato segue:

1.º

A sociedade adopta a firma José Georgino Soares Costa, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Alto da Estrada, freguesia de Burgo,
concelho de Arouca, com o cartão provisório de identificação de
pessoa colectiva n.º 505860376, com o código de actividade 50300.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de
representação, em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda de pneus e mate-
riais de construção civil.

3.º

O capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo uma no valor de 50 000 euros pertencente ao sócio
José Georgino Soares Costa, duas no valor de 25 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Laurinda Teixeira Gomes e
Carlos Filipe Gomes Costa, integralmente realizado, em dinheiro.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, sendo bastante a assinatura de
apenas um para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, no-
meadamente abonações, letras de favor, avais, cauções e responsa-
bilidades semelhantes.

6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,
porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrati-
vo ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios, com inobser-
vância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota
tiver, segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros e prejuízos, proporcionais ao tem-
po decorrido, depois da data do último balanço.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043093

GASARDA � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 516/
980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504189000; inscri-
ção n.º 3.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 5/020101 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 1 602 820$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Capital social: 10 000,00 �.
Sócios e quotas:
a) Luís Teixeira Bastos, 5000,00 �;
b) Maria de Lurdes Ferreira da Silva, 5000,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043090

CARLOS MANUEL MOREIRA OLIVEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 777;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020206.

Certifico ter sido constituída por Carlos Manuel Moreira de Oli-
veira, casado com Margarida Adelina Ferreira de Pinho, em comu-
nhão de adquiridos, uma sociedade comercial unipessoal, cujo con-
trato segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Manuel Moreira Oliveira,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Zendo, da
freguesia de Rossas, concelho de Arouca.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da So-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto serviços de electricista na constru-
ção civil, obras públicas e industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio Carlos Manuel Moreira de Oliveira.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio único prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já fica nomeado
gerente.

§1.º Para validamente representar e obrigar a Sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

§ 2.º A Sociedade poderá constituir mandatário mediante a ou-
torga de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a Sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a Socieda-
de obedecem à forma legalmente prescrita, e, em todos os casos,
devem observar a forma escrita.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043089

INDÚSTRIA AROUMADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 561/
990114; identificação de pessoa colectiva n.º 504480936; inscri-
ção n.º 2.
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Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 1/020130 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 2410$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Capital social: 5000,00 �.
Sócios e quotas:
a) José Carlos Gomes Soares, 2500,00 �;
b) José Manuel Gomes Soares, 2500,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043086

OPTI-AROUCA � ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 457/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503875341; inscri-
ção n.º 4.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 2/020131 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 9 024 100$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigo alterado: 3.º
Capital social: 50 000,00 �.
Sócios e quotas:
a) Luís Miguel de Almeida Martins de Bastos, casado com Maria Isa-

bel Brandão Gonçalves, em comunhão de adquiridos, duas quotas: uma
de 2493,99 � bem próprio e uma de 22 506,01 �, bem comum;

b) Pedro António da Silva Pereira, 25 000,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000043083

REIVIRA � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 351/
080693; identificação de pessoa colectiva n.º 503023973.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comerci-
al por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2000.

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000043082

AROUPISOS � REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 756;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/011214.

Certifico ter sido constituída entre Carlos Manuel de Azevedo
Duarte, casado com Isaura da Silva Gomes Azevedo Duarte, em
comunhão de adquiridos; a dita Isaura da Silva Gomes Azevedo
Duarte; João Manuel Gomes Duarte, casado com Susana Cristina
Teixeira Couto, em comunhão de adquiridos e Joana Paula Gomes
Duarte, solteira, maior, uma sociedade comercial por quotas, com
a firma em epígrafe, a qual se rege pelo pacto social constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AROUPISOS � Revestimentos e
Pavimentos, L.da, e tem a sua sede no lugar da Portela, freguesia de
Burgo, concelho de Arouca.

§ 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
forma de representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no revestimento de pavimentos e de pa-
redes. Comércio e representação de tacos, colas vernizes, pisos flu-
tuantes, estores, portas de fole, pisos em linóleo, vinílicos, artigos de
revestimentos de pavimentos e paredes e artigos similares.

ARTIGO 3.º

1 �O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e está dividido em quatro quotas, duas do valor no-
minal de 3000 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Manuel de Azevedo Duarte e Isaura da Silva Gomes Azevedo
Duarte e duas do valor nominal de 2000 euros pertencentes uma a
cada um dos sócios João Manuel Gomes Duarte e Joana Paula
Gomes Duarte.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos Ma-
nuel de Azevedo Duarte, que desde já, é nomeados gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de es-
tranhos, 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 adjudica-

ção 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 quo-
tas, 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 co-
mum.

ARTIGO 7.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 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.

20 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000041773
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ALUMISOARES � CONSTRUÇÕES EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 761;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020104.

Certifico ter sido constituída entre Carlos Alberto de Jesus Soa-
res e mulher, Maria de Lurdes Gomes Duarte Soares, casados em
comunhão de adquiridos, uma sociedade comercial por quotas com
a firma em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALUMISOARES � Construções em
Alumínio, L.da, e tem a sua sede no lugar de Gamarão de Baixo,
freguesia de Canelas, concelho de Arouca, com o número provisó-
rio de identificação de pessoa colectiva 505909758, com o código
de actividade 28.120.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes e, do mesmo modo poderá a sociedade abrir
agências, sucursais, filiais em qualquer zona do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serralharia civil e estruturas para
construção em PVC, metálicas e conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Carlos Alberto e Maria de
Lurdes.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos sócios.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, no-
meadamente abonações, letras de favor, avais, cauções e responsa-
bilidades semelhantes.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,
porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por
qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrati-
vo ou fiscal, excepto nos casos de inventários;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios, com inobser-
vância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota
tiver, segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros e prejuízos, proporcionais ao tem-
po decorrido, depois da data do último balanço.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042631

JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 363/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503103438; inscri-
ção n.º 3.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
do acto de registo do teor seguinte:

Apresentação n.º 8/020122 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 602 410$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigo alterado: 4.º
Capital social: 5000,00 �.
Sócios e quotas:
a) António Fernandes Oliveira, 2500,00 �;
b) José António Jesus de Almeida, 2500,00 �.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042628

ABÍLIO OLIVEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 315/
920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502739266; inscri-
ção n.º 7.

Certifico ter sido a sociedade com a firma em epígrafe objecto
dos actos de registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, (of.) apresentação n.º 1/020124 � Cessação
de funções de gerente do ex-sócio Rui Manuel dos Santos Ribeiro,
em 28 de Novembro de 2001, por renúncia.

Averbamento n.º 2, (of.) apresentação n.º 2/020124 � Cessação
de funções de gerente do ex-sócio Américo Gonçalves Vieira da
Silva, em 28 de Novembro de 2001, por renúncia.

Averbamento n.º 3, (of.) apresentação n.º 2/020124 � Cessação
de funções de gerente do ex-sócio André de Pinho Vieira da Sil-
va, em 28 de Novembro de 2001, por renúncia.

Apresentação n.º 4/020124 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato.

Natureza da subscrição: 602 410$ em dinheiro.
Forma de subscrição: por todos os sócios na proporção das res-

pectivas quotas.
Artigos alterados: 4.º e 5.º
Capital social: 5000,00 �.
Sócios e quotas:
a) Abílio Oliveira da Silva, 2500,00 �;
b) André Pedro Brandão da Silva, 1250,00 �;
c) Rui Miguel Brandão da Silva, 1250,00 �.
Gerência: pertence aos sócios.
Forma de obrigar: assinatura de Abílio Oliveira da Silva, e de

outro gerente.

Depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000042619

CONSTRUÇÕES � ROGÉRIO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020115.

Certifico ter sido constituída entre Rogério Miguel Peixoto
Tavares e mulher, Alda Fernandes de Almeida, casados em comu-
nhão de adquiridos, uma sociedade comercial por quotas com a
firma em epígrafe, cujo contrato segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � Rogério &
Almeida, L.da, e tem a sua sede no lugar de Provisende de Cima,
freguesia de Rossas, concelho de Arouca, com o número provisó-
rio de identificação de pessoa colectiva 505825198.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes e, do mesmo modo poderá a sociedade
abrir agências, sucursais e filiais em qualquer zona do país ou es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e venda de ma-
teriais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 18 000 euros, per-
tencendo ao sócio Rogério Miguel Peixoto Tavares e outra de
5000 euros, pertencendo à sócia Alda Fernandes de Almeida.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, no-
meadamente abonações, letras de favor, avais, cauções e responsa-
bilidades semelhantes.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, fican-
do, desde já, autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos,
porém, depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrati-
vo ou fiscal, excepto nos casos de inventários;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios, com inobser-
vância do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota
tiver, segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros e prejuízos, proporcionais ao tem-
po decorrido, depois da data do último balanço.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042617

O SERRANO � TALHO E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 771;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020116.

Certifico ter sido constituída entre José Augusto Duarte Teixeira
e Vítor Manuel Duarte Teixeira, solteiros, maiores, uma sociedade
comercial por quotas, cujo contrato segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma O SERRANO � Talho e Charcuta-
ria, L.da, e tem a sua sede no Edifício Alto Estrada, lote 11, frac-
ção A, freguesia de Burgo, concelho de Arouca.

§ único. A gerência, poderá deslocar a sede da sociedade para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas
de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de carnes verdes e
produtos à base de carne, charcutaria, lacticínios e vinhos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Duarte Teixeira e José Augusto Duarte Teixeira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000042615

AVEIRO

MAXIGUR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4848;
identificação de pessoa colectiva n.º 504979744; data do depó-
sito: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

13 de Fevereiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assi-
natura ilegível.) 3000052513

DE SANTI � CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4291;
identificação de pessoa colectiva n.º 504181599; data do depó-
sito: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

15 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto
da Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052512

SIMORIA � IMOBILIÁRIA DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4295;
identificação de pessoa colectiva n.º 504184768; data do depó-
sito: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

15 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto
da Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052511

AGUINALDO VAIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3010;
identificação de pessoa colectiva n.º 502910992; data do depó-
sito: 010702.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

4 de Abril de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052510
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TECNIAVEIRO � EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES
DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3912;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803294; data do depó-
sito: 020701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

7 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052509

MIRANDA & SERRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1457;
identificação de pessoa colectiva n.º 500842019; data do depó-
sito: 010702.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto
da Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052508

ACÁCIO MARQUES � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930535; data do depó-
sito: 030701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

7 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052507

HOTELARIA MANOLGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3645;
identificação de pessoa colectiva n.º 503491462; data do depó-
sito: 010713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

13 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052506

ABRIL � MOBILIÁRIO METÁLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502591757; data do depó-
sito: 230701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

6 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052505

ABSOLUTO � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502586940; data do depó-
sito: 230701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

6 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052504

TRA-LA-LA � EDUCAÇÃO PARA A CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504477099; data do depó-
sito: 300701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

13 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052503

MIRANDA & TEIXEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4770;
identificação de pessoa colectiva n.º 504700898; data do depó-
sito: 010730.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto
da Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052502

EMZ � FOTOLITO E MONTAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2761;
identificação de pessoa colectiva n.º 502642190; data do depó-
sito: 010731.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto
da Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052501

ROLEG � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4218;
identificação de pessoa colectiva n.º 504175360; data do depó-
sito: 010801.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

5 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052500

LAROSA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3883;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760625; data do depó-
sito: 010824.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

13 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 3000052499

VOUGA PRESS � EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4870;
identificação de pessoa colectiva n.º 505024624; data do depó-
sito: 140901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

18 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052498
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QUEMA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3212;
identificação de pessoa colectiva n.º 500899169; data do depó-
sito: 180901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

18 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052497

PADARIA E PASTELARIA FLOR DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3558;
identificação de pessoa colectiva n.º 503400807; data do depó-
sito: 240901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

18 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052495

AUTO GEIZA � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5011;
identificação de pessoa colectiva n.º 500035164; data do depó-
sito: 151001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

18 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052493

INFORLÂNDIA � SISTEMAS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2562;
identificação de pessoa colectiva n.º 502425296; data do depó-
sito: 010817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas dos anos de 1998 e 1999.

27 de Fevereiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 3000052491

ALARMEXPRESS (PORTUGAL) � MATERIAL ELECTRÓNICO
DE ALARME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2902;
identificação de pessoa colectiva n.º 502807474; data do depó-
sito: 301001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

20 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052489

ONIX CRISTAL � ESMALTES CERÂMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2485;
identificação de pessoa colectiva n.º 502337001; data do depó-
sito: 301001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052487

PASTELARIA SANTA JOANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 561;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212678; data do depó-
sito: 071101.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

18 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 30000525474

MERCANTIL AVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 500190933; data do depó-
sito: 141201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

18 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052472

USA SEGUROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3414;
identificação de pessoa colectiva n.º 503284556; data do depó-
sito: 011219.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

14 de Março de 2002. � O Adjunto da Conservadora, Manuel
Augusto Esteves Raposo. 3000052469

FUNDIÁRIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2434;
identificação de pessoa colectiva n.º 502295163; data do depó-
sito: 201201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052466

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DOUTOR ALBERTO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3913;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803316; data do depó-
sito: 211201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052453

TRICLAMP � ENGENHARIA E MONTAGENS TÉCNICAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4477;
identificação de pessoa colectiva n.º 504474499; data do depó-
sito: 281201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Março de 2002. � A Conservadora Auxiliar, O Adjunto da
Conservadora, (Assinatura ilegível.) 3000052450
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ESTARREJA

RESTAURANTE O LAVOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 492/
890111; identificação de pessoa colectiva n.º 502090022; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/011214.

Certifico que por acta de 3 de Setembro de 2001, n.º 11, foi efec-
tuado aumento de capital para 5000 euros, sendo o montante do
aumento de 502 410$, totalmente subscrito em dinheiro; redeno-
minação do capital para euros, consequentemente foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade em epígrafe, passando o artigo 3.º
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas de valores nominais de
2500 euros, 800 euros, 850 euros e 850 euros, pertencentes, em
comum e sem determinação de parte ou direito, a todos os sócios,
Maria Adelaide da Fonseca Pastor, José Manuel Rodriguez da
Fonseca António Augusto Rodriguez Fonseca.

Certifico ainda o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme.

15 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Vera Lúcia Oliveira
Fontoura. 1000042589

ÍLHAVO

CASQUEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1422/
020130; identificação de pessoa colectiva n.º P 505339013; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/300102.

Certifico que entre:
Júlio Manuel Trindade Rodrigues, casado com Sofia Carlos Vi-

dreiro Rodrigues, na comunhão de adquiridos, Rua do Sol Poente,
sem número de polícia, Gafanha da Encarnação, Ílhavo; e

Alberto Ferreira Casqueira, casado com Lurdes Lucas Reigota,
na comunhão de adquiridos, Rua Direita, 61, Gafanha da
Encarnação, Ílhavo; constituíram entre si, por escritura lavrada em
30 de Janeiro de 2002, outorgada pelo Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, uma sociedade comer-
cial por quotas denominada Casqueira & Rodrigues, L.da que se irá
reger pelos artigos constantes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casqueira & Rodrigues, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Direita, 61, lugar e fre-
guesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência 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 locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas; 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 dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Júlio Manuel Trindade Rodrigues e Alberto Ferreira
Casqueira.

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 em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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

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 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.

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 co-
mum.

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 igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a 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
forem acordadas em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

30 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 1000042023

COSTA DA COLÓNIA � CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1421/
020123; identificação de pessoa colectiva n.º P 505894424; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/230102.

Certifico que António Castro da Costa, casado com Olívia
Pernadas Aguiar da Costa, na comunhão de adquiridos, Casal 41,
Colónia Agrícola, Ílhavo, constituiu, por documento particular em
23 de Janeiro de 2001, uma sociedade unipessoal denominada Costa
da Colónia � Construções, Unipessoal, L.da que se irá reger pelos
artigos constantes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COSTA DA COLÓNIA �
Construções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar da Coló-
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nia Agrícola, casal 41, freguesia de Ílhavo (São Salvador), conce-
lho de Ílhavo.

§ único. Por simples decisão, a gerência poderá transferir a sua
sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócio conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 20 ve-
zes o capital 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.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade
unipessoal.

23 de Janeiro de 2002. � (Assinaturas ilegíveis.)

Conferi e está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 1000042030

MEALHADA

TROPICAL � PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula
n.º 195/920727; identificação de pessoa colectiva n.º 502808160;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 18/011221.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato nos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5985,57 euros e corresponde à soma de duas quotas, no valor no-
minal de 2992,79 euros, cada, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos bas-
ta a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 1000039844

MURTOSA

FRESHRÁPIDO � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Avenida de 12 de Julho, 14, 3.º, esquerdo,
freguesia da Torreira, concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 300/
020110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020110.

Certifico que pela apresentação acima referida, entre Jens
Hollerbuhl Braun e mulher Susane Braun, residentes na Avenida de
12 de Julho, 14, Torreira, Murtosa, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRESHRÁPIDO � Transpor-
tes Internacionais, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de 12 de Julho, 14, 3.º, esquer-
do, freguesia da Torreira, concelho da Murtosa.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias internacional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
25 000 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 contra-
tos 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
e ainda ao não sócio, Manuel Silva Valente da Costa, casado, resi-
dente na Rua de João de Deus, 54, em Ovar que desde já, ficam
nomeados gerentes, tendo o último capacidade profissional.

2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 1000042098

RODALIMPA � LIMPEZA DE RESÍDUOS PÚBLICOS
E PARTICULARES, L.DA

Sede: Avenida de 12 de Julho, 14, 3.º, esquerdo,
freguesia da Torreira, concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 301/
020110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020110.

Certifico que pela apresentação acima referida, entre Manuel
Silva Valente da Costa casado com Paula Cristina Dias Lopes Costa,
residente na Rua de D. João de Deus, 54, Ovar e Jens Hollerbuhl
Braun casado com Susane Braun, residente na Avenida de 12 de
Julho, 14, Torreira, Murtosa, foi constituída uma sociedade comer-
cial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RODALIMPA � Limpeza de Resí-
duos Públicos e Particulares, L.da, com sede na Avenida de 12 de
Julho, 14, 3.º, esquerdo, freguesia da Torreira, concelho da Murtosa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 125 � 31 de Maio de 2002 11 394-(47)

concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão e limpeza de resíduos em es-
paços públicos e particulares, manutenção desses mesmos espaços.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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 to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida 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 socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 1000042106

ANABELA & SIMÕES DE CARVALHO L.DA

Sede: Rua das Areias, bloco G, 3.º, direito,
freguesia da Torreira, concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 303/
020118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020118.

Certifico que pela apresentação acima referida, entre Anabela
Nunes Lopes da Silva Simões de Carvalho e marido José Francis-
co Vieira Simões de Carvalho, residentes na Rua das Areias, blo-
co G, 3.º, direito, Torreira, Murtosa, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anabela & Simões de
Carvalho, L.da, e tem a sua sede na Rua das Areias, bloco G, 3.º,
direito, lugar e freguesia da Torreira, concelho da Murtosa.

2 � 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, dele-

gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a exploração de papelaria,
livraria, serviços de fotocópias, encadernações e afins; bazar, mate-
rial escolar, didáctico e fantasia, artigos de decoração, bijuteria,
marroquinaria e comércio de artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Anabela Nunes Lopes da Silva Simões de Carvalho e José
Francisco Vieira Simões de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vir 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
é suficiente a intervenção de um gerente.

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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a 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
forem fixadas em assembleia geral.

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.

16 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 1000042111

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

PROSEFAST � INDÚSTRIA METALO-MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4188/020129; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/020129.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial que entre Luís Miguel Marques da Sil-
va, e mulher Maria Augusta Alves Tavares, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contra-
to, conforme o original.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PROSEFAST � Indústria
Metalo-Mecânica, L.da, com sede no lugar de Alviães, freguesia de
Palmaz, concelho de Oliveira de Azeméis.
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§ 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, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria metalo-mecânica, nomeada-
mente o fabrico de máquinas e ferramentas.

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 correspondente a 10 vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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 to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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;
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

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 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.

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 co-
mum.

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 socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 1000040602

VALDEMAR MORTÁGUA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4183/020124; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/020124.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que entre Valdemar Tavares
Mortágua e mulher Eliberta Celeste de Almeida Soares Mortágua,
casados na comunhão de adquiridos; Valdemar Soares Tavares
Mortágua, casado com Maria da Graça Gomes Oliveira Mortágua,
na comunhão de adquiridos, Manuel Augusto Soares Tavares
Mortágua, solteiro, maior e Ivone Soares Tavares Mortágua, solteira,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato integrado por oito cláusulas e que a seguir se reproduz:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Valdemar Mortágua & Filhos, L.da,
com sede no lugar de Alviães, freguesia de Palmaz, concelho de
Oliveira de Azemeis.

§ 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, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização e representação de
materiais de construção civil. Demolição e terraplenagens. Aluguer
de equipamentos de construção, de demolição e de terraplenagens
com e sem operador.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas iguais do valor nomi-
nal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos 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 to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, 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 adjudica-

ção 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

consentimento da sociedade.
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 a
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 co-
mum.

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 socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 1000041999

ALVES & RAMALHO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4185/020125; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 21/020125.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre António da Costa Ferreira Alves,
e mulher Belmira de Pinho Ramalho, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato integrado por sete cláusulas e que a seguir se reproduz:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alves & Ramalho � Alumí-
nios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Capela de Santo
António, sem número de polícia, lugar de Bustelo, freguesia de Vila
Chã de São Roque, concelho de Oliveira de Azemeis.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
caixilharia, portas, janelas e elementos similares em metal; e pres-
tação de serviços relacionados com a actividade.

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
4000 euros pertencente ao sócio António da Costa ferreira Alves;
e uma de 1000 euros pertencente à sócia Belmira de Pinho Ramalho.

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
é suficiente a intervenção de um gerente.

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 se-
guida, 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, desde que

deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalida-
de do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a 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
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 equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nes-
se período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 1000042009

F. VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4186/020125; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/020125.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que por Fernando Manuel Silva
Cabral Vitória, e mulher Maria Rosa Martins Nunes Vitória, casa-
dos na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato integrado por seis cláusulas e que
a seguir se reproduz:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma F. Vitória, L.da, com sede no lugar
de Alviães, sem número de polícia, freguesia de Palmaz, concelho
de Oliveira de Azemeis.

§ 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, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas. Com-
pra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal 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 to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 1000042016
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OLIVEIRA DO BAIRRO

DIFERENCIAL � ELECTROTÉCNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 18; identificação de pessoa colectiva n.º 501323538; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 20/20011220.

Certifico que foi registado o facto da redenominação e renominalização
das quotas e capital social em euros. O valor nominal das quotas após
renominalização em euros passou a 187 049,21 euros, cada uma. Após
renominalização passaram a 187 500 euros, cada pela entrada de reservas
livres no capital social no valor total de 901,58 euros subscrito e realiza-
do em partes iguais por ambos os sócios em reforço das quotas.

Artigo alterado: 3.º
Nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
diversos bens e valores do activo líquido da sociedade é de
375 000 euros dividido em duas quotas iguais com o valor nomi-
nal de 187 500 euros cada pertencentes uma a cada sócio.

Foi depositado o texto completo actualizado do pacto social.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo
Tavares Oliveira Pereira. 1000039831

COLCHETE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 478; identificação de pessoa colectiva n.º 503272604; data
da apresentação: 20011221.

Certifico que em 21 de Dezembro de 2001 foram depositados os
documentos de prestação de contas da sociedade, relativos ao exer-
cício de 2000.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 1000039829

VIDAL FERNANDES � INDÚSTRIAS OLEAGINOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 154; identificação de pessoa colectiva n.º 501672850; data
da apresentação: 20011221.

Certifico que em 21 de Dezembro de 2001 foram depositados os
documentos de prestação de contas da sociedade, relativos ao exer-
cício do ano de 2000.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 1000039826

HORTAMIX � COMÉRCIO DE HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 712; identificação de pessoa colectiva n.º 504526588; data
da apresentação: 20011221.

Certifico que em 21 de Dezembro de 2001 foram depositados os
documentos de prestação de contas da sociedade, relativos ao exer-
cício de 2000.

Está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo
Tavares de Oliveira Pereira. 1000039825

OVAR

IRMÃOS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 338/
700304; identificação de pessoa colectiva n.º 500141452;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 24 e 29/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Averbamento da cessação de funções de gerente do sócio
Osvaldo Marques da Silva, por renúncia.

Data: 24 de Maio de 2001.
b) Alteração parcial do contrato de sociedade.
Artigos alterados: 
Artigo 3.º
Capital: 6 000 000$, totalmente realizado.
Sócios e quotas: Alfredo Laureano Marques da Silva �

2 000 000$; Vera Lúcia Marques da Silva Oliveira � 1 000 000$;
Regina Célia Marques da Silva Prata Oliveira � 1 000 000$; Ana
Maria Marques da Silva Boia � 1 000 000$; Rubens Alberto Mar-
ques da Silva � 1 000 000$.

Artigo 5.º, § 2.º
Forma de obrigar a sociedade: 
§ 2.º Pela intervenção individual do gerente Alfredo Laureano

Marques da Silva, residente na Avenida de 29 de Março, 634,
Esmoriz, ou pela intervenção conjunta de dois outros gerentes.

c) Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Vera Lúcia Marques da Silva Oliveira, ca-

sada, residente na Avenida de 29 de Março, 634, Esmoriz; Regina
Célia Marques da Silva Prata Oliveira, casada, residente na Travessa
D�Além, 260, Lourosa; Rubens Alberto Marques da Silva, soltei-
ro, maior, residente na Avenida de 29 de Março, 634, Esmoriz.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042803

CASA MINHOTA � VINHOS E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1370/
940720; identificação de pessoa colectiva n.º 503235806; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros,
com um reforço de 602 410$, em dinheiro e consequente
redenominação do capital social de escudos para euros e alteração
parcial do contrato de sociedade quanto aos artigo 3.º que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e é a soma de três quotas, sendo duas de 2250 euros pertencente aos
sócios Albertino Teixeira Cardoso e Ana Maria Faísca Gouveia, e uma
de 5000 euros do sócio menor Humberto Teixeira Faísca.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042800

S. JOÃO � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1525/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503618934; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros,
com um reforço de 602 410$, em dinheiro e consequente
redenominação do capital social de escudos para euros e alteração
parcial do contrato de sociedade quanto aos artigo 3.º que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é a soma de duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.
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 O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042797

MINI MERCADO CENTRAL � DE AZEVEDO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1389/
940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503272205; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros,
com um reforço de 602 410$, em dinheiro e consequente
redenominação do capital social de escudos para euros e alteração
parcial do contrato de sociedade quanto aos artigo 3.º que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é a soma de três quotas, sendo duas de 2125 euros
pertencente aos sócios Manuel de Azevedo Oliveira e Elvira Alves
Ferreira, e uma de 750 euros da sócia Márcia Cristina Alves Ferreira.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042791

GRACIANO DA COSTA PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 731/
840717; identificação de pessoa colectiva n.º 501446923; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 9/011205.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 600 000$ para 5000 euros,
com um reforço de 402 410$, por incorporação de reservas e
consequente redenominação do capital social de escudos para euros
e alteração parcial do contrato de sociedade quanto aos artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, sendo as quotas do sócio
António Henrique Andrade Pereira duas de 1666,67 cada, e uma da
sócia Alaide da Conceição Brochado Andrade Pereira de 1666,66.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042790

ERNESTO DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 771/
860404; identificação de pessoa colectiva n.º 501652833; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/011128.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros,
com um reforço de 2410$, por incorporação de reservas e
consequente redenominação do capital social de escudos para euros
e alteração parcial do contrato de sociedade quanto aos 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 nas seguintes quotas: uma quota de

3750 euros, pertencente a Ernesto de Oliveira; uma quota de
625 euros, pertencente a António da Cunha Brandão; uma quota de
625 euros, pertencente a Manuel Pereira de Almeida.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042788

C. S. C. � TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 1072/
901002; identificação de pessoa colectiva n.º 502426977; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/011212.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 3 000 000$ para 12 000 000$,
com um reforço de 9 000 000$, em dinheiro e consequente
redenominação do capital social de escudos para euros e alteração
parcial do contrato de sociedade quanto aos artigo 3.º que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
12 000 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais de
4 000 000$, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042785

INSTITUTO AGILUS DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2355/
020103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020103.

Certifico que, entre AGILUS � Organização e Sistemas de
Informação, L.da, com sede na Rua de Ferreira de Castro, 74, 1.º,
sala 3, Ovar e PRINTINOVA � Projectos em Tecnologia e
Inovação, L.da, com sede na Avenida do Dr. Fernando Aroso, 1238,
5.º, esquerdo, Leça, foi constituída a sociedade comercial por quo-
tas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Instituto Agilus de Inovação
em Tecnologia de Informação, L.da

ARTIGO 2.º

Sede social e forma locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fernão Magalhães,
110, 1.º, direito, Furadouro, freguesia de Ovar, concelho de Ovar.

2 � A gerência pode livremente deslocar a sede da sociedade
dentro do concelho de Ovar ou para os seus concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de investi-
gação aplicada, formação e consultoria nas áreas das tecnologias de
informação e comunicação.

ARTIGO 4.º

Aquisição de participações sociais

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de
outras sociedades constituídas ou a constituir, ainda que com ob-
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jecto diferente do seu, bem como adquirir ou vender participações
noutras sociedades e associar-se com outras pessoas singulares e
colectivas, sob qualquer forma, mediante deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

Capital e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3500 euros pertencentes à sócia PRINTINOVA � Projectos em
Tecnologia e Inovação, L.da, e outra de 1950 euros pertencente à
sócia AGILUS � Organização e Sistemas de Informação, L.da

ARTIGO 6.º

Suprimentos

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela necessitar, desde que com a mesma sejam acordadas as respec-
tivas condições, designadamente quanto a prazos, remunerações e
reembolsos.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � Todas as demais cessões de quotas que se não enquadrem

na previsão constante do antecedente n.º 1 carecem do consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota ocorrendo os
seguintes factos:

a) Penhor, arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra for-
ma de apreensão da quota em processo judicial;

b) Inclusão da quota em massa falida ou insolvente;
c) Extinção, dissolução, fusão ou cisão da sócia pessoa colectiva;
d) Cessão de quota a terceiros não consentida pela sociedade.
2 � A amortização de quotas nos termos da alínea d) do ante-

cedente n.º 1 será efectuada pelo respectivo valor nominal ou pelo
seu valor de balanço, consoante o que for menor e o pagamento da
correspondente contrapartida será fraccionado em seis prestações
bimensais de igual montante a efectuar dentro de um ano e após a
deliberação de amortização e será compensada com eventuais dé-
bitos dos sócios para com a sociedade.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência e representação da sociedade é atribuída como
direito especial aos gerentes aos não sócios Eurico Correia Neves,
casado, residente na Avenida do Dr. Fernando Aroso, 1238, 5.º,
esquerdo, em Leça da Palmeira, e a Sérgio Fernando Costa Alves da
Rocha, casado, residente na Rua das Ameixoeiras, 389, rés-do-chão,
direito, frente, em Vila Nova de Gaia, os quais desde já ficam no-
meados gerentes com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade ficará obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 10.º

Convocação de assembleias gerais

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos
e formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Alteração do pacto

O contrato de sociedade só poderá ser alterado, no todo ou em
parte, com observância da maioria legal.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042783

CONSTRUÇÕES PASCOAL VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2367/
020121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020121.

Certifico que, entre Alcino de Pinho Valente, casado com Guilher-
me Fátima Fernandes Santos, em comunhão de adquiridos; David
Eduardo Valente Costa, solteiro, maior e Pascoal Rodrigues Santos,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, cujo contrato que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Pascoal
Valente, L.da tem a sua sede no lugar de Alcapedrinha, 22, fregue-
sia de Arada, concelho de Ovar.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, podendo também
criar filiais da mesma dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

2.º

O seu objecto é construção de edifícios

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
2000 euros, cada, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

Perante deliberação tomada em assembleia geral poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares até ao montante igual
a 10 vezes o capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de todos os
gerentes para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Consideram-se englobados nos poderes de gerência a compra e
venda de veículos automóveis e a assinatura do contratos de leasing.

Conferido está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula
Cristina da Silva Bastos. 1000042775

SÃO JOÃO DA MADEIRA

TRIÂNGULO NORTE � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1486/970326; identificação de pessoa colectiva
n.º 503845116; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/
20011228.

Certifico que relativamente à sociedade supra foi aumentado o
capital social de 600 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
402 410$ realizado por incorporação de reservas livres, em refor-
ço e na proporção das quotas dos sócios.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de so-
ciedade, tendo em consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social totalmente realizado é de 5000 euros repartido
por quatro quotas, pertencentes duas ao sócio Carlos João de Car-
valho Amado, uma de 1666,60 euros, e outra de 833,40 euros, e
outras duas ao sócio Marco Alexandre Moura de Oliveira, uma de
166,60 euros, e outra de 833,40 euros.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada ficou depositado na respectiva pasta.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000043435

PIPILON � COMÉRCIO DE ARTIGOS, VESTUÁRIO,
PARA BÉBÉS E PRÉ-MAMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1491/970411; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503855146; inscrição n.º 35; número e data da apresenta-
ção: 35/20011228.

Certifico que relativamente à sociedade supra foi aumentado o
capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelas sócias, em refor-
ço e na proporção das suas quotas.

 Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de so-
ciedade, tendo em consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, de valor nominal de
2500,00 euros cada, e pertence uma a cada uma das sócios, Anabela
Teixeira Neves e Cristina Maria de Sousa Leite.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada ficou depositado na respectiva pasta.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000043432

CELESTINO & RIBEIRO, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1159/920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502844078; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 31/20011228.

Certifico que relativamente à sociedade supra foi aumentado o
capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, em refor-
ço e na proporção das quotas dos sócios.

Mais certifico que foi redenominado o capital social e foi alte-
rado parcialmente o contrato de sociedade, tendo em consequência
o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Celestino Manuel Martins Pereira e
Manuel Ribeiro Moreira.

Certifico ainda que o texto completo do contrato na sua redac-
ção actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000043431

BEJA
BEJA

SOBROMOR � ALUGUER DE EQUIPAMENTO
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS,

FLORESTAIS E PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1552/
011228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 80/011228.

Certifico que entre a sociedade comercial por quotas com a fir-
ma Malta & Morais, L.da, com sede na Travessa da Escola Araújo,
34, 1.º, direito, freguesia de Arroios, concelho de Lisboa, e Duarte
Nuno de Oliveira Gomes Cardoso, solteiro, maior, Avenida dos
Bombeiros Voluntários, 49, Estoril, Cascais, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOBROMOR � Aluguer de Equi-
pamento e Prestação de Serviços Agrícolas, Florestais e Pecuá-
rios, L.da, e tem a sua sede na Herdade da Quinta, freguesia de Santa
Clara de Louredo, concelho de Beja.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no aluguer de equipamen-
to e alfaias agrícolas, trabalhos agrícolas, florestais e pecuários e
prestação de serviços nas respectivas áreas.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação dos sócios, subs-
crever, adquirir e alienar participações em quaisquer sociedades,
bem como em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4800 euros da sócia Malta & Morais, L.da, e outra de 2900 euros do
sócio Duarte Nuno de Oliveira Gomes Cardoso.

ARTIGO 4.º

Dependem sempre do consentimento da sociedade a cessão de
quotas a favor de terceiros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, cabe a um ou mais gerentes nomeados em assembleia
geral , considerando-se a sociedade validamente obrigada com a
assinatura de um só gerente enquanto for único gerente o nomea-
do na alínea seguinte, passando a obrigar-se com a assinatura de
dois gerentes quando houver outros nomeados.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Duarte Nuno de
Oliveira Gomes Cardoso.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante deliberação dos sócios, poderá a sociedade amor-
tizar qualquer quota nos seguinte casos:

a) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada ou
incluída em massa falida ou insolvente;

b) Falecimento de algum dos sócios;
c) Por acordo das partes.
2 � A contrapartida será, salvo o disposto em norma imperati-

va e em qualquer caso referido nas alíneas do número anterior igual
ao valor nominal da quota, sendo o pagamento efectuado no prazo
de 12 meses, a contar da deliberação em prestações trimestrais e
iguais.

3 � Qualquer quota figurará no balanço como tal, podendo pos-
teriormente e por deliberação dos sócios ser criadas, em vez daque-
la, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a
alguns dos sócios ou terceiros.

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada à re-
serva legal, serão distribuídos ou não pelos sócios ou destinadas a
outras reservas conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Em caso de interdição, inabilitação ou morte de qualquer sócio
a sociedade não se dissolve, continuando com os representantes do
interdito ou inabilitado e os herdeiros do falecido devendo estes
nomear entre si um que a todos represente na sociedade enquanto
a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Todas as questões e litígios resultantes da interpretação e apli-
cação das regras do presente contrato serão dirimidas no Tribunal
Judicial da Comarca de Lisboa.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000040601

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BEJA
E MÉRTOLA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 908/
910927; identificação de pessoa colectiva n.º 501064800; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/020211.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe, por escritu-
ra de 31 de Outubro de 2001, lavrada a fl. 43 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 127-C do 1.º Cartório Notarial de Beja, fo-
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ram alterados os respectivos estatutos, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

SECÇÃO I

Denominação, sede e delegações, âmbito territorial e duração,
integração cooperativa, fins e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e delegações, âmbito territorial e
duração

1 � A Caixa Agrícola adopta a denominação Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Beja e Mértola, Cooperativa de Responsabili-
dade Limitada, tem a sua sede no Largo do Engenheiro Duarte
Pacheco, 12, em Beja, e duração indeterminada.

2 � A área de acção da Caixa Agrícola compreende os muni-
cípios de Beja e Mértola e, ainda, a dos municípios limítrofes, desde
que aí não esteja instalada e em funcionamento qualquer outra Caixa
Agrícola.

3 � Sem prejuízo dos demais requisitos legais e das orientações
definidas pela Caixa Central� Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, C. R. L., podem ser criadas delegações em qualquer loca-
lidade situada na área de acção da Caixa Agrícola por deliberação
da assembleia geral, sob proposta da Direcção.

ARTIGO 2.º

Integração cooperativa e fins

1 � A Caixa Agrícola integra-se no ramo do crédito do sector
cooperativo, a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do
Código Cooperativo, e, como parte desse sector, coopera activamen-
te com as cooperativas dos demais ramos e seus organismos de grau
superior para o seu fortalecimento, desenvolvimento e autonomia.

2 � A Caixa Agrícola, na prossecução da sua actividade, orien-
ta-se pelas finalidades de progresso e desenvolvimento da agricul-
tura e aumento do bem estar físico, social e económico dos seus
associados, à luz dos princípios mutualistas do cooperativismo.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � Constitui objecto da Caixa Agrícola o exercício de funções
de crédito agrícola a favor dos seus associados e prática de demais
actos inerentes à actividade bancária nos termos da legislação apli-
cável e, ainda, o exercício da actividade de agente da Caixa Cen-
tral, nos termos previstos na lei e no contrato de agência que entre
ambas venha a ser celebrado.

2 � As operações de crédito agrícola são as que, como tal, fo-
rem definidas pela lei.

3 � A Caixa Agrícola pode promover a melhoria das condições
de exercício da sua actividade através da participação em Agrupa-
mentos Complementares de Empresas, constituídos no âmbito do
Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo.

SECÇÃO II

Da associação à Caixa Central e da participação no Sistema
Integrado do Crédito Agrícola Mútuo

ARTIGO 4.º

Adesão à Caixa Central

1 � A Caixa Agrícola adere à Caixa Central e, assim, participa
no sistema integrado do crédito agrícola mútuo a que se refere o
Capítulo IV do Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 230/95, de 12 de Setembro, Decreto-Lei n.º 320/97,
de 25 de Novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 102/99, de 31 de Mar-
ço, reconhecendo a competência da Caixa Central e aceitando o
exercício das funções correspondentes em matéria de orientação, de
fiscalização e intervenção, nos termos previstos na legislação apli-
cável e nos estatutos da Caixa Central.

2 � Sem prejuízo das demais condições impostas por lei à Cai-
xa Agrícola só poderá exonerar-se da Caixa Central desde que pas-
sam três anos contados da sua adesão, mediante denúncia, e a exo-
neração só produzirá efeitos no último dia do ano seguinte àquele
durante o qual tiver sido feita a denúncia e após satisfação integral
das obrigações para com a Caixa Central, no caso de esta decidir

declará-las vencidas e exigi-las, satisfazendo integralmente, neste
caso, a Caixa Central as suas obrigações para com a Caixa Agrí-
cola.

3 � A Caixa Agrícola deve ainda, na data em que a exoneração
produzir efeitos, proceder ao reembolso da Caixa Central e ou do
Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, do montante cor-
respondente aos benefícios auferidos com os procedimentos de re-
cuperação ou saneamento.

ARTIGO 5.º

Reembolso da Caixa Central

Caso a Caixa Central, no exercício das suas funções de organis-
mo central do sistema integrado do crédito agrícola mútuo, vier a
satisfazer o direito de qualquer credor da Caixa Agrícola, esta obri-
ga-se a reembolsá-la de tudo o que ela tiver pago, no prazo que a
Caixa Central lhe fixar, sob pena de, não o fazendo, e para além
do recurso aos meios gerais de cobrança coerciva das obrigações,
poder a Caixa Central intervir na sua gestão ou, caso a situação fi-
nanceira da Caixa Agrícola envolva ameaça séria à satisfação do seu
crédito, excluí-la do sistema integrado do crédito agrícola mútuo.

ARTIGO 6.º

Reforço dos fundos próprios da Caixa Central

1 � No caso de uma eventual crise de solvabilidade ou de ou-
tro desequilíbrio grave da situação financeira da Caixa Central, a
Caixa Agrícola obriga-se a subscrever e a realizar parte do aumento
de capital social necessário para corrigir essa situação, na propor-
ção dos seus fundos próprios, apurados no último balanço aprova-
do, com limite no montante da participação que já detiver nesse
capital e nos termos e nas condições que o conselho de adminis-
tração da Caixa Central definir, de acordo com a lei e com os seus
estatutos.

2 � Em caso de urgência, e de acordo com o que for ordenado
pelo órgão de administração da Caixa Central, a Caixa Agrícola pro-
cederá ao depósito intercalar das quantias necessárias, até ao mon-
tante máximo da sua participação no aumento do capital social.

3 � Em caso de exoneração ou exclusão da Caixa Agrícola da
Caixa Central, o reembolso do valor dos títulos de capital, subscritos
e realizados nos termos e para os efeitos dos números anteriores,
fica sujeito a deliberação da assembleia geral da Caixa Central que
o permita e fixe os termos em que ele será feito.

ARTIGO 7.º

Causas de exclusão

1 � A modificação destes estatutos, colocando-os em descon-
formidade com o previsto nos artigos anteriores, o não acatamento
grave ou reiterado dos poderes de orientação, de fiscalização ou de
intervenção da Caixa Central ou a não contribuição para o reforço
dos fundos próprios da Caixa Central, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo anterior, dá à Caixa Central o direito de excluir a Caixa
Agrícola, sem prejuízo de outras causas, legais ou estatuárias, de
exclusão e da aplicação de outras sanções previstas nos estatutos.

2 � Em caso de exclusão, a Caixa Agrícola deve reembolsar, na
data em que a exclusão produzir efeitos, a Caixa Central e ou o
Fundo de Garantia do Crédito Mútuo, do montante correspondente
aos benefícios auferidos com os procedimentos de recuperação ou
saneamento.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 8.º

Capital social

1 � O capital social da Caixa Agrícola é variável e ilimitado,
no mínimo de 1 496 395 euros, actualmente e a título transitório, por
expressa permissão legal, no valor de 6 467 620 euros, dividido e
representado por 1 293 524 títulos de capital integralmente subscri-
tos e realizados.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes,
por emissão de novos títulos de capital:

a) Aquando da admissão de novos associados;
b) Por subscrição de novos títulos por associados que o preten-

dam;
c) Mediante deliberação da assembleia geral que fixará o mon-

tante do aumento e os termos e condições da subscrição e realiza-
ção dele;

d) Por incorporação de reservas disponíveis para o efeito.
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3 � O valor de subscrição dos títulos de capital emitidos nos
termos das alíneas a) e b) do número anterior é fixado pela Direc-
ção, desde que respeitado o mínimo legalmente imposto, não po-
dendo, em qualquer dos casos, ser inferior ao valor nominal nem
ultrapassar o valor contabilístico dos títulos.

4 � Os títulos de capital emitidos nos termos da alínea d) do
número anterior são atribuídos à própria Caixa Agrícola e aos asso-
ciados, proporcionalmente ao capital detido antes da incorporação.

5 � O capital social só pode ser reduzido por amortização dos
títulos de capital nos seguintes casos:

a) Exoneração do associado;
b) Redução da participação do associado;
c) Exclusão do associado;
d) Falecimento de um associado, desde que os seus sucessores

não queiram ou não posam associar-se;
e) Cobertura de prejuízos, por deliberação da assembleia geral,

nos termos legais.
6 � A redução da participação do associado e sem prejuízo de

qualquer outro limite de valor superior que vier a ser estabelecido
em assembleia geral, só é permitida até ao valor mínimo que vigo-
rar em cada momento para a subscrição e realização de capital
social a efectuar por cada novo associado, da mesma natureza, que
pretende associar-se.

7 � O valor do reembolso é fixado anualmente pela assembleia
geral, sob proposta da Direcção, não podendo, em qualquer caso,
ser superior ao valor contabilístico dos títulos de capital, após ex-
clusão das reservas obrigatórias.

8 � A direcção deve suspender o reembolso:
a) Em todas as situações previstas nas alíneas a) a d) do n.º 5 do

presente artigo, quando o reembolso for susceptível de causar pro-
blemas graves à Caixa Agrícola, podendo o associado, em tais cir-
cunstâncias e em caso de exoneração, retira o respectivo pedido;

b) Nas situações previstas nas alíneas c) e d) do n.º 5 do presen-
te artigo, quando não se verificar a condição referida na alínea b)
do n.º 1 do artigo 13.º dos presentes estatutos;

c) Nos casos de exclusão de associado de Caixa Agrícola per-
tencente ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo, quando
o reembolso implicar o incumprimento ou o agravamento de
incumprimento de quaisquer relações ou limites prudenciais fixa-
do por lei ou pelo Banco de Portugal àquele Sistema Integrado ou
for susceptível de lhe causar problemas graves.

ARTIGO 9.º

Títulos de capital

1 � Os títulos de capital são nominativos e no valor de 5 euros
cada um.

2 � Os títulos de capital subscritos pelos associados devem ser
integralmente realizados em dinheiro.

3 � Os títulos de capital só são transmissíveis a outros associa-
dos e desde que a direcção o autorize.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 10.º

Requisitos de admissão

1 � Podem ser associados da Caixa Agrícola as pessoas singu-
lares ou colectivas, seja qual for a sua forma jurídica, que, na área
de acção da Caixa Agrícola:

a) Exerçam as actividades produtivos nos sectores da agricultu-
ra, silvicultura, pecuárias, caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e
indústrias extractivas;

b) Exerçam, como actividade, a transformação, melhoramento,
conservação, embalagem, transporte e comercialização de produtos
agrícolas, silvícolas, pecuários, cinegéticos, piscícolas, aquícolas ou
de indústrias extractivas;

c) Tenham como actividade o fabrico ou comercialização de pro-
dutos directamente aplicáveis na agricultura, silvicultura, pecuária,
caça, pesca, aquicultura, agro-turismo e indústrias extractivas ou a
prestação de serviços directamente relacionados com estas activi-
dades, bem como o artesanato.

2 � Podem, ainda, ser associados da Caixa Agrícola as pessoas
que exerçam as actividades descritas nas alíneas do número ante-
rior em municípios limítrofes dos abrangidos pela área de acção des-
ta, caso aí não exista nenhuma ou ta Caixa Agrícola em funciona-
mento ou, existindo, se a associação se justificar por razões
evidentes de proximidade geográfica ou de conexão da actividade
económica por elas desenvolvida com a área de acção da Caixa
Agrícola.

3 � A admissão será decidida pela Direcção, a pedido do inte-
ressado, sob propostas de dois associados que confirmem estar
aquele em condições, legais e estatuárias, de ser admitido.

4 � Da recusa de admissão cabe sempre recurso para a
assembleia geral que deverá ser interposto pelos proponentes, no
prazo de oito dias a contar da data de recusa, em carta dirigida ao
presidente da mesa que inscreverá o assunto na ordem de trabalhos
da primeira reunião que for convocada.

5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subs-
crição e realização de, pelo menos, 100 títulos de capital.

6 � As pessoas colectivas devem subscrever e realizar integral-
mente na data de admissão de pelo menos 200 títulos de capital.

A responsabilidade dos associados é limitada ao capital por eles
subscrito.

ARTIGO 11.º

Direitos dos associados

Para além dos previstos na lei aplicável, constituem direitos dos
associados da Caixa Agrícola:

a) Obterem da Caixa Agrícola créditos destinados ao financia-
mento da sua actividade e dos serviços que ela prestar, nas condi-
ções e termos fixados nas leis, regulamentos e deliberações dos
órgãos da Caixa Agrícola;

b) Elegerem e serem eleitos para os órgãos sociais da Caixa
Agrícola;

c) Obterem, através dos órgãos competentes, informações sobre
a situação da Caixa Agrícola, sem prejuízo das regras relativas ao
segredo bancário.

ARTIGO 12.º

Deveres dos associados

Para além dos previstos nas leis, constituem deveres dos asso-
ciados da Caixa Agrícola:

a) Realizarem pontualmente prestações previstas nas leis, nos
estatutos e nos contratos que celebrem com a Caixa Agrícola;

b) Usarem, nas relações com a Caixa Agrícola, de boa fé;
c) Não desviarem os créditos recebidos da Caixa Agrícola das

aplicações com base nas quais foram contratados, fornecendo as
informações necessárias e autorizando os exames e as vistorias que
forem considerados oportunos;

d) Participarem pelos meios legais e estatuários, nos órgãos so-
ciais da Caixa Agrícola, aceitando e exercendo os cargos para que
forem eleitos, salvo justo motivo de recusa, cooperando entre si para
a prossecução dos seus fins e objecto.

ARTIGO 13.º

Exoneração e redução da participação

1 � Até ao dia 31 de Outubro de cada ano, podem os associa-
dos que o desejarem apresentar a sua exoneração, ou solicitar a
redução da sua participação, por carta dirigida à direcção, de acor-
do com as condições:

a) Terem decorrido, pelo menos, três anos desde a data de reali-
zação dos títulos de capital.

b) O reembolso não implicar a redução do capital social para
valor inferior ao capital mínimo previsto nos estatutos nem impli-
car o incumprimento ou agravamento do incumprimento de quais-
quer relações ou limites prudenciais fixados por lei ou pelo Banco
de Portugal em relação à Caixa Agrícola.

2 � A exoneração torna-se efectiva após a aprovação pela
assembleia geral que analisar o relatório e contas relativos ao ano
em que o pedido for apresentado.

3 � O associado exonerado, bem como o que tenha reduzido a
sua participação , tem direito ao reembolso dos seus títulos de ca-
pital, nos termos do n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, podendo, no
entanto, a Direcção mandar suspender o reembolso conforme pre-
visto no n.º 8 do mesmo artigo 8.º

4 � O reembolso poderá ser realizado em três prestações anuais,
salvo se prazo inferior for decidido pela Direcção.

ARTIGO 14.º

Exclusão e outras sanções

1 � Poderá ser excluído pela assembleia geral o associado que
incumprir com gravidade os seus deveres, designadamente quando
desse incumprimento resultar prejuízo para o bom nome e crédito da
Caixa Agrícola ou se traduza em desvio grave e fraudulento dos cré-
ditos recebidos para aplicações diferentes das contratadas ou, ainda,
no não pagamento pontual das prestações previstas na lei e nos es-
tatutos ou que eu tenham sido contratadas com a Caixa Agrícola.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 125 � 31 de Maio de 200211 394-(56)

2 � A Direcção pode suspender o associado que incumpra com
gravidade os seus deveres.

3 � A suspensão não poderá ser decidida sem prévia audição do
associado e torna-se eficaz com a sua comunicação.

4 � A suspensão termina com o cumprimento pelo associado, no
prazo que lhe for fixado, dos deveres que tiver incumprido ou por deli-
beração da assembleia geral em sua reunião imediatamente subsequen-
te à comunicação que levante a suspensão ou exclua o associado.

5 � O associado suspenso tem a faculdade de assistir à reunião
da assembleia geral em que o seu caso seja apreciado, podendo nela
deduzir da sua defesa.

6 � Poderão ser criadas outras sanções a incluir em regulamen-
to interno a ser aprovado em assembleia geral nos termos do Có-
digo Cooperativo.

7 � O associado excluído terá direito ao reembolso previsto no
n.º 7 do artigo 8.º dos estatutos, a realizar nos termos do n.º 4 do
artigo anterior, podendo a Direcção mandar suspender o reembol-
so conforme previsto no n.º 8 do citado artigo 8.º e reter as impor-
tâncias que se mostrem necessárias a garantir a indemnização pe-
los danos emergentes do facto em que a exclusão se fundamentou.

CAPÍTULO IV
Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Dos órgãos sociais em geral

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da Caixa Agrícola a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

Duração e remuneração dos mandatos

1 � A duração dos mandatos dos titulares dos órgãos sociais e
da mesa da assembleia geral é de três anos, sendo sempre permiti-
da a reeleição.

2 � O exercício efectivo dos encargos sociais, é ou não remu-
nerado, nos termos que forem definidos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Inelegibilidades e incompatibilidades

1 � Sem prejuízo de outras causas legais de inelegibilidade, não
podem ser eleitos para qualquer cargo social, ou nele permanecer,
os associados que, por si ou através de empresas por eles directa
ou indirectamente controladas, ou de que sejam administradores,
directores ou gerentes, se encontrem ou tenham estado em mora
para com a Caixa Agrícola por período superior a 30 dias, segui-
dos ou interpolados, excepto quando tal situação tenha cessado, pelo
menos, 180 dias antes da data da eleição.

2 � Sem prejuízo nos dispostos no Regime Geral das Institui-
ções de Crédito e Sociedades Financeiros, não podem igualmente
fazer parte da Direcção ou Conselho Fiscal da Caixa Agrícola, nem
nela desempenhar funções ao abrigo de contrato de trabalho subor-
dinado ou autónomo:

a) Os administradores, directores, gerentes, consultores técnicos
ou mandatários de outras instituições de credito, nacionais ou es-
trangeiras, à excepção da Caixa Central e de instituições de crédi-
to por esta controladas;

b) Os que desempenhem funções de administrador, director, ge-
rente, consultor, técnico ou mandatário, ou sejam trabalhadores de
pessoas singulares ou colectivas que detenham mais de um quinto
do capital de qualquer outra instituição de crédito ou sociedade fi-
nanceira ou de empresas por esta controladas;

c) Os que desempenhem funções de administração, gerência ou
direcção em qualquer empresa cujo objecto seja o fornecimento de
bens ou serviços destinados às actividades referidas no n.º 1 do 10.º,
salvo em casos cuja justificação seja expressamente aceite pelo
Banco de Portugal.

3 � Durante o mandato, as situações susceptíveis de gerar
inelegibilidades, bem como incompatibilidades, dos membros da
Direcção e de mesa de assembleia geral, serão verificados pelo
conselho fiscal, e as deste pela mesa da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Segredo bancário

Todos os titulares dos órgão sociais da Caixa Agrícola, os seus
empregados, mandatários, comitidos e outras pessoas que lhe pres-

tem serviços a título permanente ou ocasional, estão obrigados à
guarda do segredo bancário, sob pena de responsabilidade estatuária,
disciplinar, civil e criminal.

ARTIGO 19.º

Eleição

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, da Direcção e do
conselho fiscal são eleitos pela assembleia geral por maioria sim-
ples dos votos, de entre os associados no pleno gozo dos seus di-
reitos, por escrutínio secreto, de entre listas que satisfaçam os se-
guintes requisitos:

a) Indiquem os nomes e cargos a desempenhar, bem como os
respectivos suplentes, para a mesa da assembleia geral, direcção e
conselho fiscal;

b) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral
com antecedência mínima de 15 dias em relação à data da
assembleia geral;

c) Sejam subscritas pela direcção cessante ou por um mínimo de
20 associados no pleno gozo dos seus direitos;

d) Sejam acompanhadas de declaração escrita de cada associado
constante na lista de que aceita o cargo para que venha a ser eleito.

2 � Da lista para a direcção deverá constar expressamente quais os
membros a quem será confiada a gestão corrente da Caixa Agrícola.

ARTIGO 20.º

Processo eleitoral

1 � O presidente da mesa da assembleia geral pronunciar-se-á
sobre a aceitação das listas nas 24 horas subsequentes à sua apre-
sentação.

2 � Aceites as candidaturas serão afixadas em lugar visível na
sede e outros estabelecimentos da Caixa Agrícola.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral é responsável pelo
processo de candidaturas que deverá estar concluído até às 0 horas
do dia anterior ao fixado para a eleição.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

Composição

A assembleia geral é composta por todos os associados no ple-
no gozo dos seus direitos.

ARTIGO 22.º

Mesa

1 � As reuniões da assembleia geral são dirigidas pelo presidente
da mesa, a qual é composta, para além do presidente, por um vice-
-presidente e um secretário.

2 � Compete ao presidente representar a mesa, convocar as reu-
niões da assembleia geral e dar posse aos membros dos corpos
sociais.

3 � O presidente é substituído, nas faltas e impedimentos pelo
vice-presidente, devendo, neste caso no início da reunião da
assembleia, deve propor a eleição de um associado presente para a
mesa.

4 � Ao secretário compete lavrar as actas das reuniões da
assembleia geral e substituir o presidente na falta ou impedimento
conjunto dele e do vice-presidente, devendo, neste caso no início
da reunião propor à assembleia a eleição de dois associados para a
mesa.

5 � Verificando-se a falta ou impedimento de todos os membros
da mesa, a reunião será aberta pelo presidente do conselho fiscal
ou por quem o substitua que deve propor à assembleia a eleição de
três associados presentes para integrarem a mesa.

ARTIGO 23.º

Competência

Sem prejuízo do mais que for previsto nas leis e nos estatutos,
compete à assembleia geral:

a) Eleger, suspender e destituir os titulares dos cargos sociais;
b) Votar a proposta de plano de actividades e de orçamento da

Caixa Agrícola para o exercício seguinte;
c) Votar o relatório, o balanço e as contas do exercício anterior;
d) Aprovar a fusão, a cisão e a dissolução da Caixa Agrícola;
e) Aprovar a associação e a exoneração da Caixa Agrícola da

Caixa Central e de organismos cooperativos de grau superior;
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f) Fixar a remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Caixa
Agrícola;

g) Decidir do exercício do direito de acção cível ou penal con-
tra directores, gerentes, outros mandatários ou membros do conse-
lho fiscal e da mesa da assembleia geral;

h) Decidir da alteração dos Estatutos.

ARTIGO 24.º

Reuniões

1 � As reuniões da assembleia geral são convocadas com, pelo
menos, 15 dias de antecedência, pelo presidente da mesa, excepto
as que se destinem à eleição dos titulares dos cargos sociais e a
decidir da alteração dos Estatutos, cuja antecedência será de
30 dias.

2 � A convocatória que deverá conter a ordem de trabalhos, o
dia, hora e local da reunião, será publicada num diário do distrito
ou da região autónoma em que a Caixa Agrícola tenha a sua sede
ou, na falta daquele, em qualquer outra publicação do distrito ou
da região administrativa que tenha uma periodicidade máxima quin-
zenal.

3 � Na impossibilidade de se observar o disposto no número
anterior, será a convocatória publicada num diário do distrito mais
próximo da localidade em que se situe a sede da Caixa Agrícola.

4 � A convocatória será sempre afixada em lugar visível da sede
e dos outros estabelecimentos da Caixa Agrícola.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória
se estiver presente mais de metade dos associados.

2 � Se, à hora marcada para a reunião, não estiver presente
número suficiente de associados, a assembleia reunirá, com qual-
quer número, uma hora depois.

3 � No caso de convocatória de assembleia geral extraordiná-
ria a requerimento dos associados, a reunião só se efectuará se nela
estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos requerentes.

ARTIGO 26.º

Deliberações nulas

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presente ou devidamente representados todos os associados
da Caixa Agrícola, no pleno gozo dos seus direitos, estes concor-
darem. por unanimidade, com a respectiva inclusão, ou se tais de-
liberações incidirem sobre matéria constantes da alínea g), do arti-
go 23.º, destes estatutos.

ARTIGO 27.º

Votação

1 � Cada associado, dispõe, nas reuniões da assembleia geral,
de um voto, qualquer que seja a sua participação no capital social.

2 � Na aprovação das matérias constantes das alíneas d), g) e
h) do artigo 23.º é exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois
terços dos votos expressos.

SECÇÃO III

Da Direcção

ARTIGO 28.º

Composição

1 � A administração da Caixa é exercida pela direcção consti-
tuída por um número ímpar de membros efectivos, no mínimo de
três, cuja idoneidade dê garantias de gestão sã e prudente, com igual
número de suplentes, eleitos para os cargos de presidente, tesou-
reiro, secretário, sendo os restantes vogais, todos dispensados de
caução.

2 � No impedimento de qualquer dos membros efectivos, a subs-
tituição será feita por escolha entre os restantes, sendo chamados
tantos suplentes quantos os impedidos, pela ordem que foram e
inscritos na respectiva lista, os quais começam por preencher os
cargos de vogais.

3 � Os suplentes poderão assistir e participar nas reuniões de
Direcção, sem direito de voto.

4 � A gestão corrente da Caixa Agrícola será confinada pela
Direcção, a, pelo menos, dois dos seus membros, os quais devem
possuir experiência adequada ao exercício dessas funções.

ARTIGO 29.º

Competência

1 � Sem prejuízo do mais previsto na lei e nos estatutos, com-
pete à Direcção:

a) Administrar e representar a Caixa Agrícola;
b) Elaborar, para votação pela assembleia geral, de uma proposta

de plano de actividades e de orçamento para o exercício seguinte;
c) Elaborar, para votação pela assembleia geral, o relatório e as

contas relativos ao exercício anterior;
d) Adoptar as medidas necessárias à garantia da solvabilidade e

liquidez da Caixa Agrícola;
e) Decidir das operações de crédito da Caixa Agrícola;
f) Fiscalizar a aplicação de capitais mutuados;
g) Promover a cobrança coerciva dos créditos da Caixa Agríco-

la, vencidos não pagos;
h) Organizar, dirigir e disciplinar os serviços.

ARTIGO 30.º

Modo de obrigar, poderes de representação
e delegação de poderes

1 � A Caixa Agrícola obriga-se pela assinatura conjunta de dois
directores, competindo ao presidente da Direcção o exercício dos
poderes colectivos de representação externa e interna.

2 � A Direcção poderá, delegar, por deliberação unânime dos
seus membros, os seus poderes para conceder crédito, constituir
depósitos ou realizar quaisquer outras aplicações, em empregados
qualificados, nos termos seguintes:

a) Fique assegurado que a decisão, no exercício de poderes de-
legados, seja tomada colegialmente e com intervenção de pelo
menos, um director;

b) O exercício de poderes delegados seja limitado à concessão
de créditos ou a aplicações financeiras que, por si próprias ou so-
madas com outras em vigor, em benefício da mesma entidade, à
excepção dos depósitos constituídos na Caixa Agrícola, não exce-
dam o menor dos limites à concentração de riscos fixados pelo
Banco de Portugal.

SECÇÃO IV

Do concelho fiscal

ARTIGO 31.º

Composição

O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e, pelo
menos, um suplente.

ARTIGO 32.º

Competência

1 � Sem prejuízo do mais previsto nas leis e nos estatutos, com-
pete ao conselho fiscal:

a) Acompanhar assiduamente a acção da Direcção, colaborando
com ela quando para tanto for solicitado;

b) Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrita e documen-
tação da Caixa Agrícola, verificando a existência de valores de
qualquer natureza;

c) Emitir pareceres sobre o relatório e contas da Caixa Agrícola
e sobre a proposta do Plano de Actividades e de Orçamento;

d) Zelar pela correcta aplicação das regras legais e estatuárias e
das deliberações da assembleia geral.

2 � Os pareceres previstos na alínea c) do número anterior de-
vem ser emitidos no prazo máximo de 10 dias após a recepção dos
documentos a que disserem respeito.

CAPÍTULO V

Das reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 33.º

Reservas

Sem prejuízo de outras que a entenda criar, desde já, criadas as
seguintes reservas:

a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício,
para a qual reverterão, pelo menos, 20% dos excedentes anuais lí-
quidos, até que esta atinja montante igual ao capital social;

b) Reserva para educação e formação cooperativa, destinada a
financiar despesas de formação técnica, cultural e cooperativa dos
associados e funcionários da Caixa Agrícola, para a qual reverte-
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rão, no máximo 2,5% dos excedentes anuais líquidos e, ainda, as
importâncias que, a qualquer título, forem obtidas para aquela fi-
nalidade;

c) Reserva para mutualismo, destinada a custear acções de entre
ajuda e auxílio mútuo de que careçam associados ou empregados,
para a qual reverterão, no máximo, 2,5% dos excedentes anuais
líquidos.

ARTIGO 34.º

Distribuição de excedentes

1 � Os resultados obtidos pela Caixa Agrícola, após cobertura
de eventuais perdas de exercícios anteriores, e após as reversões
para as diversas reservas, podem retornar aos associados sob a for-
ma de remuneração de títulos de capital ou outras formas de dis-
tribuição, nos termos do Código Cooperativo.

2 � Não podem ser distribuídos resultados pelos associados se
a Caixa Agrícola se encontrar em situação de incumprimento de
rácios e limites prudenciais obrigatórios.

3 � Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a 500 euros, a parte que lhe couber na operação
de distribuição de resultados será aplicada no aumento da sua par-
ticipação no capital da Caixa Agrícola até ser atingido aquele mon-
tante.

CAPÍTULO VI
Das operações de crédito, cambiais

e da prestação de serviços

ARTIGO 35.º

Regime

A Caixa Agrícola, na realização das suas operações de crédito e
cambiais e na prestação de serviços reger-se-á pelas disposições
legais, estatuárias e regulamentares em vigor e pelas orientações
genéricas que, nos limites das suas competências, forem definidas
pela Caixa Central, tendo em vista os objectivos mutualistas e
cooperativistas da Caixa Agrícola, de desenvolvimento da agricul-
tura e de melhoria das condições de vidas das comunidades rurais.

ARTIGO 36.º

Beneficiários das operações activas

1 � A Caixa Agrícola pratica operações activas com os seus
associados e, desde que autorizada pelo Banco de Portugal, cum-
pridas as regras prudenciais fixadas na lei e observados os limites
que o Banco de Portugal estabelecer, com terceiros não associados.

2 � Ninguém poderá receber crédito da Caixa Agrícola se, para
com ela, se encontrar em mora não justificada.

ARTIGO 37.º

Aprovação das operações de crédito

A concessão de crédito é sempre decidida colectivamente.

CAPÍTULO VII
Da auditoria

ARTIGO 38.º

Auditoria

A Caixa Agrícola contratará um serviço de auditoria, com as
funções, a organização e nas condições previstas nos n.os 1 a 3 do
artigo 37.º do regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das
Cooperativas de Crédito Agrícola, aprovado pelo artigo 1.º, do
Decreto-lei n.º 24/91, de 11 de Janeiro, e alterado pelo Decreto-Lei
n.º 211/95, de 12 de Setembro.

CAPÍTULO VIII
Da dissolução, liquidação e partilha

ARTIGO 39.º

Remissão

À liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o disposto nos arti-
gos 76.º e 77.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 40.º

Destino do património em liquidação

A liquidação do património da Caixa Agrícola poderá efectuar-
-se através de mera transferência da totalidade dos seus bens acti-

vos e passivos para a Caixa Central ou, por indicação desta, para
uma Caixa de Crédito Agrícola Mútuo com área de acção em mu-
nicípio limítrofe ao da Caixa dissolvida, se isso for autorizado pelo
Banco de Portugal a pedido fundamentado da Comissão Liquida-
tária.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000042542

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BEJA
E MÉRTOLA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 908/
910927; identificação de pessoa colectiva n.º 501064800; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/020211.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Nomeação da direcção e conselho fiscal para o triénio 2001-2003,
por deliberação de 12 de Dezembro de 2000:

Direcção: presidente � Rui Manuel Veríssimo Conceição
Conduto, casado, residente na Praceta da Calçada, 2 A, 1.º, esquer-
do, Beja; tesoureiro: António Manuel Lampreia Gomes, casado, re-
sidente na Praceta da Calçada, 2 A, 2.º, esquerdo, Beja; secre-
tário: Manuel Francisco Batinha Alho, casado, residente em Monte
Roncão, Santana de Cambas, Mértola; suplentes: 1) António Martins
Fernandes Montes, casado, residente na Rua de Fernando Namo-
ra, 33, Beja; 2) António Francisco Loução Ledo Braz, casado,
residente na Rua de Isabel Covas Lima, 9, 1.º, esquerdo, Beja; 3)
Claudino António Caetano, casado, residente em Vale de Açor de
Baixo, Mértola.

Conselho fiscal: presidente � José Rodrigues Palma Júnior, ca-
sado, residente na Rua da Ancha, 3, Beja; vice-presidente: José
João Pereira Mestre Santos, casado, na Rua de Ivo Silva Góis
Figueira, 3, 3.º, Beja; secretário: Luís Mariano Palma Caetano,
solteiro, maior, residente na Rua do Escritor Julião Quintinha, 29,
Beja; suplentes: 1) José da Cruz Galantinho, casado, residente, na
Rua dos Heróis de Dadrá, 30, Beja; 2) Manuel Jacinto Rodrigues
Ramos, casado, residente em Monte do Guiso, Mértola; 3) Joa-
quim Coelho Garrido, casado, residente na Rua do Estado da Ín-
dia, 20, Beja.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000042543

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE BEJA
E MÉRTOLA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 908/
910927; identificação de pessoa colectiva n.º 501064800; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 3/020211.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foram alte-
rados parcialmente os respectivos estatutos, quanto ao artigo 39.º o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 39.º

Remissão

À liquidação da Caixa Agrícola aplica-se o regime legalmente
previsto para a liquidação das instituições de crédito em geral,
observado que esteja o disposto no regime jurídico do Crédito
Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000042544
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ODEMIRA

AGROBREJÃO � COMÉRCIO E ALUGUER
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 721;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020129.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-mencionada, en-
tre Manuel Domingos Gomes, solteiro, maior e Manuel Conceição
António, divorciado, a qual se regerá pelo contrato constante das
cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGROBREJÃO � Comércio
e Aluguer de Máquinas Agrícolas e Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bemposta, 102, na
vila e freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede 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

O objecto da sociedade consiste no aluguer, comércio, reparação
e manutenção de máquinas, equipamentos e peças agrícolas e in-
dustriais. Exploração florestal e serviços relacionados com
sivicultura.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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 dois sócios.

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 se-
guida, 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 consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000040603

MADFONTES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 720;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020103.

Certifico que foi constituída a sociedade supra-mencionada, en-
tre Dina do Carmo da Cruz, solteira, maior e Gonçalo Nuno Dimas
Correia, solteiro, maior, a qual se regerá pelo contrato constante das
cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MADFONTES � Comércio e
Indústria de Madeiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta Lopes de Almeida,
freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo criar sucursais, filiais, delegações ou outras formas de
representação dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de comércio e in-
dústria de madeira, aluguer de máquinas industriais, importação e
exportação de madeiras.

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 49 000 euros, pertencente à sócia Dina do Carmo da
Cruz e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio
Gonçalo Dimas Correia.

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 a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, a sócia Dina do Carmo da
Cruz.

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.

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,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade to-
dos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000040604

ANABELA E FRANCISCO LAMPREIA
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 532;
identificação de pessoa colectiva n.º 504193988; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/211201.

Certifico que em referência à sociedade supra-mencionada, foi
lavrado um acto de registo de alteração parcial do contrato com
aumento de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo
sido em consequência alterado o artigo 3.º e 9.º do respectivo pac-
to, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e dividido em duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 2500 euros do sócio Francisco António Caetano Lampreia e
a outra no valor nominal de 2500 euros da sócia Anabela Valente
Correia de Jesus Lampreia.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, podem ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
49 879,79 euros, nas condições a definir em assembleia geral,
convocada para o efeito.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

13 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000042012
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LEADERVAP � PEÇAS E MÁQUINAS DE MOVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 512;
identificação de pessoa colectiva n.º 504081845; averbamento
n.º 1; número e data da apresentação: 6/211201.

Certifico que referente à sociedade supra-mencionada, foi lavra-
do um acto de registo:

Deslocou a sede para Rua de Custódio Brás Pacheco, lote 3, le-
tra L, Vila Nova de Milfontes.

13 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000042008

MONTE DO PRADO, AGRO TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 445;
identificação de pessoa colectiva n.º 503679739; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/211201.

Certifico que em referência à sociedade supra-mencionada, foi
lavrado um acto de registo de alteração parcial do contrato com
aumento de capital, passando de 750 000$ para 5000 euros, tendo
sido em consequência alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e dividido em duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 2500 euros do sócio Luís Filipe Rodrigues da Silva e a ou-
tra no valor nominal de 2500 euros do sócio Mathaeus Henricus
Maria Winnubst.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

13 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000042004

GEP � MIRA GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 130;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985549; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/211201.

Certifico que em referência à sociedade supra-mencionada, foi la-
vrado um acto de registo de alteração parcial do contrato com aumen-
to de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido em
consequência alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social inteiramente realizado é de 5000 � e corresponde
à soma de duas quotas de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

13 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000042001

ALTEIRINHOS � APARTAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 502654384; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/211201.

Certifico que em referência à sociedade supra-mencionada, foi la-
vrado um acto de registo de alteração parcial do contrato com aumen-
to de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido em
consequência alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro que já deu
entrada no cofre social, é o de 5000 �, sendo representado por duas

quotas: uma de 3750 euros, pertencentes ao sócio Carlos Manuel de
Matos Candeias; outra, de 1250 �, pertencentes à sócia Maria da
Luz Nunes Correia de Matos Candeias.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

11 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000041996

ODESUMOS � DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 502659220; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 13/211201.

Certifico que em referência à sociedade supra-mencionada, foi
lavrado um acto de registo de alteração parcial do contrato com
aumento de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo
sido em consequência alterado o artigo 3.º do respectivo pacto, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, sendo representado por duas quotas assim distri-
buídas: uma de 3750 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel de
Matos Candeias, e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
da Luz Nunes Correia de Matos Candeias.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

11 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000041992

BRAGA
AMARES

PASTELARIA DO ASSENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 297/
970801; identificação de pessoa colectiva n.º 503936634; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/20122001.

Certifico que foi efectuado aumento de capital 1 000 000$, para
1 002 410$, e redenominação, da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro e já en-
trado na caixa social, é de 5000 euros e é formado por duas quo-
tas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada, pertencente a cada
um dos sócios, Domingos da Silva Almeida e Maria da Conceição
Fernandes Cerqueira.

§ 1.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, desde que deliberado em assembleia geral, e serão
prioritariamente reembolsados sobre a distribuição de lucros.

§ 2.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao montante do capital social então existente, desde
que deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Ma-
ria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000042683

SILVÉRIO, FIRMINO & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 527/
020117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020117.
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Certifico que entre Silvério Fernandes casado com Maria de
Fátima de Castro Gomes, sob o regime de comunhão de adquirido
Firmino Augusto Pereira casado com Maria Emília Pinheiro
Miranda, sob o regime de adquiridos, e António Gonçalves Vieira
casado com Ana Paula Simões de Almeida Vieira sob o regime de
comunhão geral de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silvério, Firmino & Antó-
nio, L.da, e tem sua sede na Avenida de Lopes de Almeida, sem
número de polícia, freguesia e concelho de Amares.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
transferir a sede social para outro local do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euro, dividido em três quotas iguais de 1667 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições a estabelecer em assembleia geral, e serão reem-
bolsados prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do capital social então em vigor, desde que
deliberado em assembleia geral.

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 obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis para a sociedade,
alterando ou rescindindo os respectivos contratos;

b) Comprar, vender e permutar, quaisquer móveis ou imóveis
para a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis;

c) Assinar contratos leasing ou locação financeira;
d) Contrair empréstimos sob qualquer forma e em qualquer ins-

tituição de crédito.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e

contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fi-
anças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restan-
tes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

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

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a so-
ciedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o repre-
sentante legal do interdito ou herdeiros do sócio falecido, os quais
se farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrestada ou por qual-

quer outro modo envolvida em processo judicial, salvo se se tratar
de processo de inventário;

c) Falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pes-

soas, bens, se por partilha do respectivo património, a quota não
for adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio;

f) Quando qualquer sócio, em nome individual, por interposta
pessoa ou associado com outras pessoas, passar a exercer, sem
autorização da sociedade, qualquer actividade semelhante, ou por
qualquer outro modo, concorrente com a sociedade.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais, será feita por carta regis-
tada, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo se a lei exigir outras formalidades.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina Ma-
ria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000042680

CARLOS SILVA VIEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 533/
020128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
28012002.

Certifico que entre Carlos da Silva Vieira e mulher Maria da
Conceição Dias Pimenta Vieira e mulher Maria da Conceição Dias
Pimenta Vieira casados sob o regime de comunhão de adquiridos,
constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Silva Vieira & C.ª, L.da,
e tem sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Figueiredo, conce-
lho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.
§ único. Na prossecução dos fins sociais, a sociedade poderá

adquirir livremente participações como sócia de responsabilidade
limitada de outras sociedades, ainda que com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares
de capital, até ao montante de 50 000 euros, desde que deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar que os lucros apurados em
cada balanço, depois de retirada a percentagem para o fundo de
reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte, desti-
nando-os à criação de provisões ou de reservas especiais.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, conforme for fixado em
assembleia geral, são deferidas aos gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos da Silva
Vieira.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a celebração de
contratos leasing ou locação financeira de veículos automóveis e
móveis, celebrar contratos de factoring franchising, tomar de arren-
damento quaisquer locais e ainda tomar ou dar de trespasse quais-
quer estabelecimentos; comprar, vender e permutar móveis e veí-
culos automóveis.

5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fianças,
letras de favor ou outros actos semelhantes.
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ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, bem como entre
estes e os seus descendentes.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar, ficando reservado esse
direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou o representante legal
do interdito, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liqui-
datários, ficando deste já determinado que se algum pretender fi-
car com os bens sociais serão estes licitados entre eles, verbalmente,
e adjudicados ao que maior vantagem oferecer em preço e forma
de pagamento.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimen-

to cautelar ou administrativo;
c) Em caso de insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Se qualquer sócio, por si ou por interposta pessoa ou associado

com outras pessoas, passar a exercer, sem autorização da socieda-
de, qualquer actividade semelhante, ou por qualquer modo, concor-
rente com a sociedade;

e) E se em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens, se
na partilha a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio.

2 � A amortização produz todos os seus efeitos desde que a
deliberação social respectiva, e será feita pelo valor da quota de-
terminado segundo o último balanço aprovado, sendo o pagamen-
to efectuado consoante o que for deliberado em assembleia geral,
salvo se a lei estipular outros valores ou prazos.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora interina, Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira. 1000042678

BRAGA

FARIA, SILVA & SÁ, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Januário, 179 e 185,
São Vicente, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7246/
010109; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 41 e 42/011127.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe cessou funções
de gerência Joaquim António Silva, em 21 de Novembro de 2001,
por renúncia.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato, alteran-
do o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 4.º ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem aos sócios João Manuel Alves Faria da Silva e Vítor
Emanuel da Silva Sá que se mantêm na gerência e ainda ao sócio
Amândio José Marques Barbosa que desde já é nomeado gerente.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria
Manuela Lopes Dias. 1000040616

JOAQUIM S. GOMES, L.DA

Sede: Rua da Travessa do Sobrado, 15, Mire de Tibães,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8071/
020114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020114.

Certifico que José Joaquim da Silva Gomes e mulher Rosa Ma-
ria Peixoto de Faria Gomes, casados na comunhão de adquiridos,
cada um com uma quota de � 2500, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim S. Gomes, L.da e tem
a sua sede na Travessa do Sobrado, 15, freguesia de Mire de Tibães,
deste concelho de Braga.

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 indústria de construção
civil. Compra e venda de bens imóveis.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente 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 suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem ao sócio José Joaquim da Silva Gomes 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 reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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 o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria
Manuela Lopes Dias. 1000040607

ANA ALVES NORTON, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Frei Caetano Brandão, 22, 1.º, Sé, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8068/
020124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020124.

Certifico que Ana Paula Mendes Alves Peixoto Norton, casada
com Pedro Miguel Peixoto Magalhães Norton, na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Alves Norton, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Rua de Frei Caetano Brandão, 22, 1.º,
freguesia de Braga (Sé), concelho de Braga.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração de clínica médi-
co dentária.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à própria sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, sócios ou estranhos, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Alves Norton,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia 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
próprio, quando necessária.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria
Manuela Lopes Dias. 1000042048

OBSTÁCULO � ACTIVIDADES DESPORTIVAS DE AR LIVRE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Felicíssimo Campos, 148, Braga
(Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8066/
020118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020118.

Certifico que foi constituída a sociedade mencionada em
epígrafe: Valentim Carlos de Lima Ribeiro, casado com Maria
Augusta Abreu Santos Osório de Castro Lima Ribeiro, na comu-
nhão de adquiridos e rege-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação OBSTÁCULO � Ac-
tividades Desportivas de Ar Livre, Unipessoal, L.da e vai ter a sua
sede na Rua do Dr. Felicíssimo Campos, 148, freguesia de Braga
(Maximinos), desta cidade.

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 actividades de anima-
ção turística, designadamente organização de passeios a pé e de
bicicleta. Actividades de desporto designadamente montanhismo,
escalada, rappel para-pente e canoagem.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, integralmente realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me 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
própria, quando necessária.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000042060

BERNAFEL � COMÉRCIO DE ROLAMENTOS,
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua de São Martinho, 7, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8062/
020115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/020115.

Certifico que Fernando Gonçalves Pinto, casado com Rosa da
Conceição Azevedo Fernandes Pinto, na comunhão de adquiridos
e Abel Carlos Lisboa de Oliveira, casado com Maria de Fátima
Oliveira da Silva, na comunhão de adquiridos, constituíram a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BERNAFEL � Comércio de Ro-
lamentos, Máquinas e Ferramentas, L.da e tem a sua sede na Rua de
São Martinho, 7, freguesia de Mire de Tibães, deste concelho de Braga.

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 comércio, importação e
exportação de máquinas e ferramentas industriais e rolamentos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente 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 suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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 o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria
Manuela Lopes Dias. 1000042052

SEBASTIÃO TORRES � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Avenida de Santo André, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8067/
020108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020108.
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Certifico que Manuel Sebastião Fernandes Torres, casado com
Maria Fernanda Marques da Silva Mouta, na comunhão de adqui-
ridos, com uma quota de � 35 0000,00, João Eduardo Mouta
Fernandes Torres, solteiro, maior, Rui Pedro Fernandes Pereira
Barbosa, casado com Diamantina Martins Pereira Barbosa, na co-
munhão de adquiridos e António Fernando Fernandes Torres, ca-
sado com Maria Laura Oliveira Martins Torres, na comunhão de
adquiridos, cada um com uma quota de � 5 000,00, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sebastião Torres � Trans-
portes, L.da e tem a sua sede na Avenida de Santo André, da fre-
guesia Gondizalves, concelho de Braga.

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 transportes rodoviários
de mercadorias nacionais e internacionais.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
35 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Sebastião Fernandes
Torres, e três iguais do valor nominal de 5000 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a todos os sócios que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatória
a assinatura do gerente Manuel Sebastião Fernandes Torres.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a 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 o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria
Manuela Lopes Dias. 1000042055

COSTA ALVES & ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Pires Gonçalves,
Braga (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6544/
991110; identificação de pessoa colectiva n.º 504618776; (Of.)
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 1 e 2/010806.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe cessou as fun-
ções de gerência Vítor de Sousa Araújo, solteiro, maior, por renún-
cia em 4 de Maio de 2001.

Certifico ainda que Vítor de Sousa Araújo em 4 de Maio de 2001,
autorizou que o apelido Araújo continue a fazer parte da firma social.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000041901

J. M. CARVALHO ARAÚJO, ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 321, 1.º,
esquerdo São Vítor, 185, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5246/
961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503773263;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 3 e 5/010404.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe cessou funções
de gerência, José Manuel Castro Carvalho Araújo, por renúncia, em
26 de Janeiro de 2001.

Certifico ainda que a sociedade em epígrafe reforçou e
redenominou o capital e alterou o contrato, tendo sido a subscri-
ção de 602 410$, em dinheiro, sendo 286 205$ pelo sócio José
Alberto Vieira Carvalho Araújo e 316 205$ pelo sócio Hugo José
Vieira Carvalho Araújo. Reforçou o capital de 400 000$ para
1 002 410$, redenominando para 5000,00 euros alterando o pacto
quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e os artigos 3.º e 4.º ficando com o
seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. M. Carvalho Araújo, Arquitectura
e Design, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila Nova, pavilhão
2, freguesia de Nogueira, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade cabem aos
gerentes, num máximo de três, eleitos em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Alberto Vieira
Carvalho.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e con-
tratos com a intervenção de um só gerente.

Sem data � (Sem assinatura) 1000039862

REAL MINHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida de António Macedo, 3, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6928/
000619; identificação de pessoa colectiva n.º 500071942;
data: 27062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Maria Luísa Cunha Martins Peixoto.
1000039850

VILA NOVA DE FAMALICÃO

MANUEL MOREIRA GOMES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6394/011219; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 50/011219.

Certifico que: Manuel Moreira Gomes, casado na comunhão de
adquiridos com Teresa da Costa Sá, constitui a sociedade acima
referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Moreira Gomes, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Leões da Fonte, 10,
freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros, representado por uma só quota, do mesmo
valor, pertencente ao sócio Manuel Moreira Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe o sócio
Manuel Moreira Gomes que desde já, fica nomeada gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos os seus
actos e contratos, nomeadamente, na compra e venda de viaturas
automóveis.

§ único. Fica desde já autorizada a gerência a celebrar negócios
jurídicos com a Sociedade, mesmo antes do seu registo desde que
os mesmo visem a prossecução do seu objecto social, e a proceder
ao levantamento do capital depositado, para fazer face às despesas
com o funcionamento e laboração da Sociedade, bem como, para
a compra de bens de equipamento.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores ao
décuplo do capital social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

1 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Sá
Araújo. 1000041735

MANUEL CORREIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6395/011219; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 51/011219.

Certifico que: Manuel Sousa Correia, casado na comunhão de
adquiridos com Maria da Purificação Seara de Oliveira, constitui a
sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Correia, Sociedade Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede na Rua de Luís Barroso, Edifício Sagres,
escritório 10, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste nos serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma só quota, do mesmo valor,
pertencente ao sócio Manuel Sousa Correia.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe o sócio
Manuel Sousa Correia que desde já, fica nomeado gerente, bastan-
do a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, nomeadamente, na compra e venda de viaturas au-
tomóveis.

§ único. Fica desde já autorizada a gerência a celebrar negócios
jurídicos com a Sociedade, mesmo antes do seu registo desde que
os mesmo visem a prossecução do seu objecto social, e a proceder
ao levantamento do capital depositado, para fazer face às despesas
com o funcionamento e laboração da Sociedade, bem como, para
a compra de bens de equipamento.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores ao
décuplo do capital social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

1 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 1000041731

JOÃO CADILHE � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6397/011219; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 64/011219.

Certifico que entre:
João Carlos Fernandes Cadilhe, casado com Lucília Maria Lopes

Fernandes, sob o regime da comunhão de adquiridos, e a referida
Lucília Maria Lopes Fernandes, que constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas que se regerá pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Cadilhe � Ourivesaria, L.da

e vai ter a sua sede no Largo de 3 de Julho, 45, da freguesia de
Joane, do concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência pode deslocar livremente a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios João Carlos Fernandes Cadilhe e Lucília Maria Lopes
Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios João
Carlos Fernandes Cadilhe e Lucília Maria Lopes Fernandes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá de Araújo. 1000041728

MARIA ALZIRA ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6398/011219; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 99/011219.

Certifico que: Maria Alzira Oliveira da Costa Araújo, casada na
comunhão de adquiridos com Manuel da Costa Araújo, constitui a
sociedade acima referida que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Alzira Araújo, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Outeiro, freguesia de
Arnoso (Santa Eulália), concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de café com
comércio de revistas e publicações periódicas.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global igual ao décuplo do capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem
à própria sócia de que desde já fica nomeada 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 a própria sócia 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 da pró-
pria, quando necessária.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

1 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 1000042128

VILA VERDE

CAIXILHARIAS RODRIGUES & NASCIMENTO, L.DA

Sede: Lugar da Veiga, Pico de São Cristóvão, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 596/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504074261;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 5 e 8/20011212.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, David de
Jesus Rodrigues Barbosa, cessou funções de gerência por renúncia
em 24 de Outubro de 2001.

Foi reforçado o capital com redenominação para euros e altera-
do o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º que passaram a vigorar
com o teor seguinte:

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, ambas do sócio Júlio do Nascimento de Sousa Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não conforme deliberado
em assembleia geral, fica afecta ao sócio Júlio do Nascimento de
Sousa Rodrigues que, desde já, fica designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar,
vender, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros
bens móveis, promover os respectivos registos, celebrar contratos
de locação financeira e de compra e venda, trespasse e/ou arrenda-
mento de locais destinados ao exercício da sua actividade.

Conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 1000041871

LEAL MARQUES & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de São José, Freiriz, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 315/910826; identificação de pessoa colectiva n.º 502608943;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/011116.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi refor-
çado o capital social com redenominação para euro e alterado o
artigo 3.º do contrato de sociedade que passou a vigorar com o teor
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, duas de
2000 euros, uma de cada um dos sócios João de Sousa Martins Leal
e Maria Marques Gonçalves, e duas de 5000 euros cada, uma de
cada um dos sócios Miguel Leal de Sousa Marques e Sofia Mar-
ques de Sousa.

15 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 1000041867

AMÉRICO CARVALHO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Espinheira, Cabanelas, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 531/970403; identificação de pessoa colectiva n.º 504026143;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/21112001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi refor-
çado o capital social com redenominação para euro e alterado o
artigo 3.º do contrato de sociedade que passou a vigorar com o teor
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas, uma de valor nominal
de 2755 euros, pertencente à sócia Cândida Maria Rodrigues Pereira
de Melo, e duas de 374 euros, pertencente ao sócio Américo Car-
valho Pereira, uma de 1497 euros, pertencente aos sócios Rui
Miguel Rodrigues Pereira e Anabela de Melo Pereira.

15 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 1000041863

ANTÓNIO LUÍS GOMES CORREIA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Casal de Mato, Escariz, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 483/951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503593745;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/011116.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi refor-
çado o capital social com redenominação para euro e alterado o
artigo 3.º do contrato de sociedade que passou a vigorar com o teor
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em seis quotas, duas de 2000 euros cada per-
tencendo uma a cada um dos sócios António Luís Gomes Correia
e Maria Ilda Mendes Apolinário, e quatro de 250 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos restantes sócios, Cristina Correia,
Susana Apolinário Correia, Andreia Apolinário Correia, John
Apolinário Correia.

15 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 1000041859

AUTO MODERNA VILAVERDENSE, L.DA

Sede: lugar do Campo da Feira, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 60/690515; identificação de pessoa colectiva n.º 500567166;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 8; números e datas das apresen-
tações: 5 e 8/071201 e 04/0102.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, procedeu-se
à redenominação do capital social para euro e foi alterado o artigo 3.º
do contrato de sociedade que passou a vigorar com o teor se-
guinte:

Mais certifico que o gerente António Manuel Ribeiro Gonçalves,
cessou funções por falecimento em 23 de Maio de 2001.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes desta escritura, é de 14 215,74 euros e
corresponde à soma de três quotas, uma de 5686,30 euros do sócio
António Manuel e duas iguais de 4264,72 euros, uma de cada só-
cio Maria Lucília e Manuel José.

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 1000041854

BRAGANÇA
VILA FLOR

AUTO REPARADORA DE EUSÉBIO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 198/
020211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020211.

Certifico que, entre Eusébio António Cruz Silva e mulher, Leonor
José Rodrigues Quinteiros Silva, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Auto Reparadora de Eusébio
Silva, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Samões, lote 8,
no concelho de Vila Flor.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veí-
culos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 500 000$, representado por duas quotas, iguais, do
valor nominal de 750 000$, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Eusébio António Cruz Silva e Leonor José Rodrigues Quin-
teiros Silva.

2 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições a acordar em assembleia geral. Poderão ser-lhes
exigidas prestações suplementares ao capital proporcionais às res-
pectivas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensada de
caução, fica afecta ao sócio Eusébio António Cruz Silva, desde já
nomeado gerente, e com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, judicial e extrajudicialmente e em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � Fica proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos ao seu objecto social e afins, designadamente
em letras de favor, fianças, avales ou actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios e seus descendentes. A cessão a estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade, tendo direito de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranho, comu-
nicará à sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessionário
o preço e condições do negócio.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comuni-
cará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de preferência.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta que lhe foi
remetida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o
direito de preferência, para o caso da sociedade não o desejar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessa-
dos na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, do interdito ou inabilitado, designarão um,
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que venha a ser
objecto de penhora, arresto, ou qualquer outra forma, sujeita a
arrematação judicial.

2 � A quota será amortizada pelo valor nominal.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Virgínia
Pinto dos Santos Frederico. 1000042512

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

HOTELARIA E TURISMO O ALAMBIQUE DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 649/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503633828; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/011207.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o seu capital, de 1 000 000$ para 1 002 410$, realizado em
dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas, redenominado
o mesmo para 5000 euros, tendo sido alterado o seu contrato so-
cial, quando ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 �, dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 �,
pertencente ao sócio Alberto Ribeiro Carlos, e outra de 1000 �,
pertencente à sócia Maria da Graça Tacanho Ribeiro Carlos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 1000043144

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO CORRICÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 170/
890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502193387; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 12/011207.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o seu capital de 600 000$ para 1 002 410$, realizado em di-
nheiro pelos sócios em partes iguais, redenominado o mesmo para
5000 euros, tendo sido alterado o seu contrato social, quanto ao
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em quatro quotas iguais, de
1250 euros, cada, sendo uma de cada sócio, João Pereira Ferreira,
Carlos Alberto Rabaça Antunes Duarte, Manuel Duarte Félix e
Luciano António Freire Duarte Preto.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato,
na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 1000043147

PAVONE & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1005/
011220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/011220.
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Certifico que, entre Danilo Paolo Pavone, solteiro, maior, e Maria
Pilar Miguel dos Reis, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pavone & Reis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. João Pinto, 6,
3.º, freguesia e concelho do Fundão.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de fotogra-
fia, industrial e arqueológica, estudos e escavações arqueológicas.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Danilo Paolo Pavone e Maria
Pilar Miguel dos Reis.

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,
é suficiente a intervenção de um gerente.

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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem 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.

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 equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 1000042310

IDANHA-A-NOVA

TRANSPORTES M. BARROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 252/000407; averbamentos n.os 1 e 3 à inscrição n.º 2; núme-
ros e data das apresentações: 3 e 4/011227.

Certifico que José Carlos Roque Simão cessou as funções de gerente
da sociedade em epígrafe, em 5 de Setembro de 2001, por renúncia,

Certifico ainda que Ângela Filipa Cruz Ferreira Barroso, casada,
Quinta Pires Marques, lote 200, 2.º, esquerdo, Castelo Branco, foi
nomeada gerente da sociedade em epígrafe. Data da delibe-
ração: 5 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Irene Milheiro
Joaquim Chaves Magro. 1000042711

RAIACAMPO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 220/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504100602;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/011227.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a
redenominação e alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º,
os quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2750 euros,
do sócio José Marcelo Ascenção Folgado; uma de 1750 euros, da
sócia Maria da Conceição Lopes Grácio Ascenção Folgado, e uma
de 500 euros, do sócio Rui Miguel Lopes Folgado Marquês Rego.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 9975,96 euros, ficando todos os sócios a elas obriga-
dos, na proporção das respectivas quotas.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Irene Milheiro
Joaquim Chaves Magro. 1000042706

MARQUÊS & REGO � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 224/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504100815;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/011227.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 2410$, a
redenominação e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º , o qual pas-
sou 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: uma do valor de
3750 euros, do sócio Manuel Valente Rego, e uma do valor de
1250 euros, da sócia Maria de Lurdes Petronilha Marquês Rego.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Irene Milheiro
Joaquim Chaves Magro. 1000042702

COIMBRA
COIMBRA

HERMANO JOSÉ GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8936;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/020118.
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Certifico que foi constituída, entre Hermano José Gouveia e
mulher, Maria da Conceição Lopes Martins Gouveia, casados em
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hermano José Gouveia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda Calouste
Gulbenkian, 9, 1.º, sala 23, freguesia de Santo António dos Olivais,
concelho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Hermano José Gouveia e Maria
da Conceição Lopes Martins Gouveia.

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, nomeado gerente o sócio
Hermano José Gouveia.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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

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 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.

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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,

reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleias gerais.

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.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041787

PEDRO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8942; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
020109.

Certifico que foi constituída, entre Pedro Manuel Antunes
Ferreira e mulher, Sandra Elisabete Garcia Marques Guilherme
Ferreira, casados em comunhão geral, a sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Seixas, 225,
freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de software e hardware,
equipamento informático e de escritório e assistência técnica aos
mesmos equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, dos va-
lores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Pedro Manuel Antunes Ferreira e Sandra Elisabete
Garcia Marques Guilherme Ferreira.

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,
é suficiente a intervenção de um gerente.

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041792
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JOAQUIM FERNANDO M. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8930; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
011109.

Certifico que foi constituída, entre Joaquim Fernando Martins de
Oliveira, casado com Deonilde Ferreira Veiga, em comunhão de
adquiridos, e Tiago André Ferreira de Oliveira, solteiro, maior, a
sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Fernando M. Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Entrevinhas, 24, lugar
e freguesia de Taveiro, concelho de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrem, serviço de reboque e assistência
a veículos sinistrados e imobilizados, manutenção e reparação de
veículos automóveis e comércio a retalho e por grosso de veículos
automóveis e aluguer de veículos automóveis.

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, dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
40 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando Martins de
Oliveira, e uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio Tiago André
Ferreira de Oliveira.

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,
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalida-
de do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral
que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041798

VIEIRA LIMA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
011211.

Certifico que foi constituída, entre Jorge Manuel Monteiro Vieira
Lima e mulher, Maria de Fátima Araújo de Almeida, casados em
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vieira Lima & Almeida, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Dias da Silva,
212, 3.º, B, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos,
nomeadamente na área de cirurgia plástica.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Monteiro Vieira
Lima e Maria de Fátima Araújo de Almeida.

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 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041804

JOSÉ MARIA BARROCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8946;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 94/011220.

Certifico que foi constituída, entre José Maria Gaspar Barroca e
mulher, Isabel Maria Pessoa Martins Barroca, casados em comu-
nhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Maria Barroca, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comendador Eduar-
do Filipe, 202, rés-do-chão, lugar e freguesia de Ribeira de Frades,
concelho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a agência funerária, obtenção de
documentos, venda de artigos funerários e religiosos, aluguer ou
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cedência de veículos funerários, ornamentação, armação e decora-
ção de actos festivos e religiosos.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios José Maria Gaspar Barroca e
Isabel Maria Pessoa Martins Barroca.

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.

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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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

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 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.

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 co-
mum.

ARTIGO 8.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 a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem 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.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041810

G. F. C. C. � GABINETE DE FISCALIDADE
E CONTABILIDADE DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8949; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
011217.

Certifico que foi constituída, entre António Candeias Martins
Adão, casado com Maria Silvina Gonçalves Antunes; Ana Maria
Neto Fernandes Meira de Oliveira, casada com Hélder José Coimbra
de Oliveira; Afonso Manuel Pereira Barbosa, casado com Maria de
Fátima Ferreira Matias; Sérgio Orlando Tomás Medina, casado com
Carla Manuela Conceição Moreira Medina, todos casados em co-
munhão de adquiridos, e Amândio Jorge Alves Martins da Costa,
divorciado, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma G. F. C. C. � Gabinete de
Fiscalidade e Contabilidade de Coimbra, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fernão de Ma-
galhães, 411, 1.º, frente, freguesia de Coimbra (Santa Cruz), con-
celho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
contabilidade, fiscalidade e afins; e consultadoria para a gestão e
negócios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$), e corresponde à soma de
cinco quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: quatro,
iguais, de 3562,50 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António Candeias Martins Adão, Ana Maria Neto Fernandes
Meira de Oliveira, Afonso Manuel Pereira Barbosa e Amândio
Jorge Alves Martins da Costa, e uma de 750 euros, pertencente ao
sócio Sérgio Orlando Tomás Medina.

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 todos os
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
é necessária a intervenção 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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
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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 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.

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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041817

MARTINS DOS SANTOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8940; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 201/
011227.

Certifico que foi constituída, entre José Torres Pereira Marques
e mulher, Maria do Rosário Martins dos Santos, casados em comu-
nhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins dos Santos &
Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco de S. Miguel, 6, lugar
e freguesia de Ribeira de Frades, concelho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, consultadoria de apoio aos negócios e a gestão de empre-
sas e particulares.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, José Torres Pereira Marques
e Maria do Rosário Martins dos Santos.

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, nomeada gerente a sócia Ma-
ria do Rosário Martins dos Santos.

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 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,

reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041823

AGÊNCIA FUNERÁRIA GALHARDO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8948; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
020118.

Certifico que foi constituída, entre António de Jesus Galhardo
Lopes, casado com Maria Amélia Abrantes Roxo, na comunhão
geral; António Augusto Abrantes Lopes, casado com Maria de
Lurdes Pereira Rodrigues, na comunhão de adquiridos; José David
Abrantes Lopes, solteiro, maior, e Vítor Manuel Abrantes Lopes,
casado com Helena Maria Ferreira de Matos, na comunhão de ad-
quiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Galhardo &
Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carvalho, 17, lugar
de Casais de Eiras, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, dos valores
nominais e seguintes titulares: uma de 3500 euros, pertencente ao
sócio António de Jesus Galhardo Lopes, e três, iguais, de 500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Augusto
Abrantes Lopes, José David Abrantes Lopes e Vítor Manuel
Abrantes Lopes.

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, nomeado gerente o sócio
António de Jesus Galhardo Lopes.

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 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

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041830

PASCOAL & SALGADO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8933; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
020114.
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Certifico que foi constituída, entre Jorge Manuel Veloso Pascoal
e mulher, Maria Zélia de Ascenção Simões Salgado, casados em
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pascoal & Salgado � Repara-
ção de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 25, lugar de
Andorinha, freguesia de Lamarosa, concelho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de oficina de manu-
tenção e reparação de veículos automóveis e prestação de serviços,
pintura e bate-chapas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Jorge Manuel Veloso Pascoal e Maria Zélia de Ascensão
Simões Salgado.

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,
é suficiente a intervenção de um gerente.

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041841

JOSÉ MANUEL HENRIQUES COSTA � COMÉRCIO
E FABRICO DE ESTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8935; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 84/
011208.

Certifico que foi constituída por José Manuel Henriques da Costa,
casado com Filomena Gomes Serrano Henriques da Costa, na co-
munhão geral, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação José Manuel Henriques Cos-
ta � Comércio e Fabrico de Estores, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Urbanização Moinho de Vento, armazém 4, no lugar de
Murteira, freguesia de Antanhol, concelho de Coimbra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de portas, janelas e
elementos similares. Fabricação de estores e comercialização na
mesma área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à
quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a
50 vezes o capital 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.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000041848

DACIARO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 7754; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: Of. 19/020116.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 12 de
Dezembro de 2001, Carlos Alberto Pratas Cortez cessou as suas
funções de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 1000041862

QUINTA SENHORA DO AMPARO � CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8937; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020103.

Certifico que foi constituída, entre Hermano José Gouveia e
mulher, Maria da Conceição Lopes Martins Gouveia, casados em
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta Senhora do Amparo �
Casa Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Machado de Castro,
221, 3.º, esquerdo, freguesia de Santo António dos Olivais, conce-
lho de Coimbra.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola e comer-
cialização dos produtos produzidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
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duas quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Hermano José Gouveia e
Maria da Conceição Lopes Martins Gouveia.

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,
é suficiente a intervenção de um gerente.

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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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

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 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.

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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem 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.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041868

ALBERTINO BATISTA � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8928;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 83/011218.

Certifico que foi constituída por Albertino dos Prazeres Batista,
casado com Anabela dos Santos Alves Batista, em comunhão de ad-
quiridos, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Albertino Batista � Comér-
cio de Madeiras e Derivados, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lu-
gar de Carvalho, sem número, freguesia de Ceira, concelho de Coimbra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de corte e limpeza de
árvores (matas), compra e venda de árvores e seus derivados; plan-
tação de árvores; comércio de madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à
quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital 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.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 1000041877

FIGUEIRA DA FOZ

WARESOFT � SOFTWARE PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2148/980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504139657;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 2410$, realizado em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios, Carlos Alberto Balças dos Santos e Orlando
José de Oliveira Figueiredo, na proporção das suas quotas e
consequente redenominação. Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000042499

CENTRO RESIDENCIAL COLINA DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1107/881020; identificação de pessoa colectiva n.º 502052821;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 28/011221.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 402 410$, realizado em dinheiro, subscrito
por todos os sócios � Maria Paula Balbis dos Reis, Stela Balbis dos
Reis Monteiro Pinto e Pedro José Balbis dos Reis Monteiro Pinto �
na proporção das suas quotas e consequente redenominação. Artigo
alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 �, e corresponde à soma de duas quotas no valor de 3333,34 �,
e duas quotas no valor 833,33 �, cada.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000042497

JANELAS VERDES � SOCIEDADE DE PROJECTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2577/010130; identificação de pessoa colectiva n.º 502434805;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 11 e inscrição n.º 16; números e data das apresenta-
ções: 43, 44 e 45/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Rui Filipe Santos Lourenço, por
renúncia, em 5 de Novembro de 2001.

Cessação de funções do gerente João Manuel Gaia Brás, por
renúncia, em 5 de Novembro de 2001.

Foi efectuado o registo de alteração do contrato, eliminado o
artigo 9.º e alterados os artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
99 760 euros, e corresponde à soma de uma quota no valor nominal
de 39 904 euros, pertencente ao sócio João Daniel, e duas quotas,
iguais, no valor nominal de 29 928 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Miguel Nuno Manzoni de Sequeira Esteves e José Miguel
Hopffer Navarro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo dos sócios, Miguel
Nuno Manzoni de Sequeira Esteves e José Miguel Hopffer Navarro,
e do não sócio Nuno Filipe Bernardo Daniel, já nomeados geren-
tes, dispensados de caução e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as
assinaturas conjuntas dos três gerentes.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene
Rodrigues. 1000042494

LUDEC � LUZ E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2208/980821; identificação de pessoa colectiva n.º 502216395;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 602 410$, por incorporação de reservas e
resultados transitados, subscrito por ambos os sócios na proporção das
suas quotas e, em consequência, alterado o artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 �, e é formado por duas quotas, iguais, de valor nominal de

2500 �, e pertence uma a cada um dos sócios, Manuel Leal Duarte
e Isaura Pascoinho Ferreira Duarte.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene
Rodrigues. 1000042490

TRAINING CLUB � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2140/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504089447;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 202 410$, realizado em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios � Marcelo da Silva e Denise Maria Roma
Fernandes Silva � na proporção das suas quotas e consequente
redenominação. Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 �, em dinheiro, encontrando-se inte-
gramente realizado, correspondendo o capital à soma de duas quo-
tas de 2500 �, pertencendo uma cada um dos sócios.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000042489

FOURNIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1926/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 502970901;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios na proporção das suas quotas e consequente
redenominação. Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 �, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 �,
cada, pertencentes uma a cada sócio, Jacques Philippe Fournier e
outra ao sócio Jean Claude Fournier.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000042486

REQUICHA FERREIRA � MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1933/960322; identificação de pessoa colectiva n.º 503613746;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato.

Montante do aumento: 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios na proporção das suas quotas e consequente
redenominação. Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 �, representado pelas seguintes quotas: uma de 2500 �, do
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sócio Carlos Alberto Requicha Ferreira, e outra de 2500 �, da sócia
Maria Elisabete Pimenta Andrade Requicha Ferreira.

O texto do contrato actualizado, está depositado, na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000042483

GÓIS

COOPERATIVA SILVO-AGRO-PECUÁRIA DE VILA NOVA
DO CEIRA � COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Sede: Várzea Grande, freguesia de Vila Nova do Ceira,
concelho de Góis

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 6/
850307; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/
011130.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto:

1.º Alteração parcial dos estatutos, quanto aos artigos 6.º, n.os 1 e
2, 7.º, n.º 1; aditam as alíneas c) e d), do n.º 4, do 22.º e o 22.º-A,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social da cooperativa

1 � O capital social é variável e ilimitado, no montante míni-
mo de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro.

2 � Os lucros representativos do capital têm valor nominal de
cinco euros.

3 � [�]
4 � [�]
5 � [�]

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

1 � As entradas mínimas de cada membro em cada secção não
podem ser inferiores a 20 títulos de capital, excepto na secção
silvícola, que serão de 100 títulos.

2 � [�]
ARTIGO 22.º

1 � [�]
2 � [�]
3 � [�]
4 � [�]
a) [�]
b) [�]
c) Eleger a mesa da assembleia geral de secção, em ano de elei-

ção dos órgãos sociais;
d) Eleger os seus delegados à assembleia geral.

ARTIGO 22.º-A

Eleição dos delegados

1 � A eleição dos delegados das várias secções, quando neces-
sário, deverá ocorrer antes da primeira assembleia geral anual da
cooperativa.

2 � O número de delegados a eleger por cada secção é propor-
cional ao número de inscritos, no mínimo de um delegado por sec-
ção, e deve ser anualmente apurado, pela direcção, nos termos dos
n.os 2 e 3, do artigo 54.º do Código Cooperativo.

3 � Os estatutos definem a proporção a eleger, em função de
cada um dos critérios referidos no numero anterior.

4 � A cada delegado corresponde um voto, caso os estatutos não
decidam outro modo.

5 � Nenhum membro pode ser delegado de mais de uma secção.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 1000042715

LOUSÃ

QUINTAL DE ALÉM DO RIBEIRO � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 707/
971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504020862; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/020125.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros, alterou os artigos 3.º e 4.º do contrato,
que passaram a ter 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, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 50 000 euros, desde que todos estejam de
acordo.

O texto do contrato, na sua versão actualizada, encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme o original e vale como certidão.

11 de Fevereiro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Isabel
Cardoso Batista Grilo. 1000041889

PAMPILHOSA DA SERRA

ACD � MÁQUINAS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Ma-
trícula n.º 117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020116.

Certifico que Alcino da Costa Duarte e mulher, Maria Cristina
das Neves Silva, casados em comunhão geral, e João Paulo da Sil-
va Duarte, casado com Teresa da Costa Cabral, em comunhão de
adquiridos, constituíram a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Nome, duração e sede social

1 � A sociedade adopta a denominação de ACD � Máquinas
Florestais, L.da

2 � A sua existência iniciar-se-á na presente data e durará por
tempo indeterminado.

3 � A sociedade terá a sua sede em Pampilhosa da Serra; mas
por simples deliberação da gerência, poderá esta deslocar a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de máqui-
nas; mecânica geral e prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

Participação noutras sociedades

Mediante deliberação social, a sociedade pode participar no ca-
pital social de outras sociedades, ainda que com objecto social dis-
tinto do referido no número anterior, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, integrar agrupamen-
tos complementares de empresas, consórcios e associações em par-
ticipação.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, que se encontra integralmente realizado, é de
50 000 euros, correspondente a três quotas nominais;

a) Uma quota com o valor nominal de 25 000 euros, do sócio
João Paulo da Silva Duarte;
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b) Uma quota com o valor nominal de 12 500 euros, do sócio
Alcino da Costa Duarte;

c) Uma quota com o valor nominal de 12 500 euros, da sócia
Maria Cristina das Neves Silva.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante equivalente ao dobro da respectiva quota, nas
demais condições que forem aprovadas pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre os sócios e a divisão de quotas
para o mesmo fim, é livremente permitida.

2 � A cessão de qualquer quota, ou parte da mesma, a favor de
terceiros depende do consentimento da sociedade, gozando os só-
cios não cedentes do direito de preferência na aquisição das mes-
mas, na proporção do valor nominal das quotas que detiverem à data
da transmissão.

3 � Para efeitos do número anterior, o sócio que pretenda ce-
der parte ou a totalidade da sua quota, notificará a sociedade e os
outros sócios por carta registada, indicando todas as condições do
negócio proposto pelo potencial cessionário.

4 � O sócio ou sócios que pretendam exercer o seu direito de
preferência e adquirir a parte ou totalidade da quota cedenda, co-
municarão por escrito ao sócio cedente que o desejam fazer, no
prazo máximo de 30 dias após a notificação mencionada no núme-
ro antecedente,

5 � O exercício do direito de preferência nos termos dos núme-
ros antecedentes por apenas um sócio, será obrigatoriamente efec-
tuado pela totalidade da quota cedenda ou da parte desta objecto
de transmissão.

6 � Não sendo exercido o direito de preferência por qualquer
dos seus titulares, a assembleia geral reunirá no prazo de 30 dias
após o prazo referido em quatro supra, para deliberar se a socieda-
de consente ou não na transmissão da quota para o terceiro.

7 � Dando a sociedade o seu consentimento, o sócio alienante
é livre de ceder a quota ou parte da quota, nos termos indicados
no anterior n.º 3, ao proposto cessionário.

8 � Em caso de recusa do consentimento, a sociedade obriga-
se a promover a amortização da quota ou parte da quota pelo va-
lor resultante de balanço elaborado para o efeito ou, em alternati-
va, a sua aquisição pelos demais sócios pelo referido valor.

9 � Em caso de penhora de quota será aplicável o disposto no
n.º 8 deste artigo.

10 � Nenhum dos sócios poderá penhorar, oferecer como garan-
tia ou por qualquer forma onerar voluntariamente a sua quota, sal-
vo autorização expressa dada em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos
gerentes, através de carta registada, com a antecedência mínima de
15 dias, salvo nos casos em que a lei exija outras formalidades
especiais.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio ou por terceiro, mediante sim-
ples carta-mandato.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados os sócios detentores da totalidade do capital social, e de-
cidindo estes nesse sentido, poderá a assembleia geral funcionar e
deliberar validamente sem quaisquer restrições.

4 � As assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, incluin-
do as que hajam sido adiadas, só poderão funcionar validamente se
os sócios que detenham a maioria do capital social, incluindo os
sócios sem direito de voto por força das disposições especificamente
aplicáveis, estiverem presentes ou devidamente representados, seja
qual for a ordem de trabalhos ou as deliberações a serem tomadas.

5 � As deliberações em assembleia geral serão sempre tomadas por
unanimidade de votos.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por dois geren-
tes eleitos em assembleia geral por períodos máximos de dois anos,
podendo ser sempre reeleitos.

2 � Os gerentes não auferirão qualquer remuneração, salvo de-
liberação em contrário da assembleia geral.

3 � A gerência fica investida dos poderes necessários para as-
segurar a gestão corrente da sociedade, e em especial, para:

a) Assinar contratos no contexto da actividade corrente da so-
ciedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou proces-

so judicial ou arbitral.
4 � A gerência poderá ainda:
a) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras de idên-

tica natureza;
b) Prestar cauções ou garantias;
c) Subscrever, adquirir ou vender acções ou outras participações

em sociedades, consórcios ou outras associações em participação;
5 � Os gerentes poderão delegar em qualquer gerente a gestão

corrente e a representação da sociedade, fixando os limites dos
poderes delegados, sem prejuízo da sua competência própria para
tomar resoluções sobre os mesmos assuntos.

6 � A gerência poderá ainda constituir mandatários ou procura-
dores da sociedade para a prática de determinados actos, ou cate-
gorias de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus
actos e contratos:

a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da socieda-

de, constituído para fins específicos e determinados dentro dos
poderes que lhe forem conferidos para esse efeito, nos termos do
n.º 7 do artigo 8.º

2 � Os gerentes, bem como os mandatários ou procuradores da
sociedade, ficam expressamente proibidos de obrigar a sociedade
em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros actos, con-
tratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais,
sendo nulos e de nenhum efeito os actos praticados em violação
desta norma, sem prejuízo da responsabilidade do infractor peran-
te a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

Após a constituição do fundo de reserva exigido por lei, os lu-
cros líquidos de cada exercício serão aplicados de acordo com as
deliberações dos sócios tomadas em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Designação de gerentes

Ficam, desde já, designados gerentes para os primeiros dois anos
os sócios Alcino da Costa Duarte e João Paulo da Silva Duarte.

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Ana
Cristina Gonçalves Marques Paixão. 1000042039

PENACOVA

FERROALVA, FERRAGENS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 157/
930309; identificação de pessoa colectiva n.º 503045640; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/020122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que o texto que se segue é a reprodu-
ção integral da alteração parcial do pacto social da sociedade su-
pra, conforme escritura outorgada em 23 de Setembro de 1999, a
fls. 69 do livro n.º 126-D, do Cartório Notarial de Penacova, e
rectificada em 28 de Dezembro de 2001, a fls. 52 do livro n.º 209-D,
do mesmo Cartório:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$, e
corresponde à soma de seis quotas: duas quotas pertencentes ao
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sócio Virgílio Oliveira Novo, respectivamente dos valores nominais
de 9 400 000$ e de 300 000$; uma quota pertencente ao sócio
Américo da Cunha Marques, do valor nominal de 7 800 000$; uma
quota pertencente à sócia Maria Helena Silva Soares Cordeiro, do
valor nominal de 1 000 000$, uma quota pertencente ao sócio Nuno
Miguel Soares Cunha Cordeiro, do valor nominal de 750 000$, e
uma quota pertencente à sócia Carla Maria da Conceição Soares
Cordeiro, do valor nominal de 750 000$.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada com a referida alteração, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000042522

FERROALVA, FERRAGENS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO DO ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 157/
930309; identificação de pessoa colectiva n.º 503045640; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/020122.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que o texto que se segue é a repro-
dução integral da alteração parcial do pacto social da sociedade
supra, conforme escritura outorgada em 24 de Agosto de 2000, a
fls. 67 do livro n.º 162-D, do Cartório Notarial de Penacova:

ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, em dinheiro, até ao montante do dobro do capital social.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada com a referida alteração, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000042521

SOURE

LOPES & RIGUEIRO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 555/
020130; inscrição n.º 1.

Certifico que, entre Armando Henrique Pimentel Lopes Rigueiro
e mulher, Lucília Maria Anjo Bica Rigueiro Lopes, casados em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lopes & Rigueiro, Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte dos Cães, 8,
vila e freguesia de Alfarelos, concelho de Soure.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Armando Henrique Pimentel Lopes Rigueiro e Lucília Maria Anjo Bica
Rigueiro Lopes.

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,
é necessária a intervenção 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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do 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 equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, bem como comprar 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.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 9 de Janei-
ro de 2002.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Otília
Vieira Simões. 1000040606

SÉRGIO GALVÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 552/
020122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020122.

Certifico que Sérgio Fernandes Galvão Gomes, casado com
Anabela Antunes Dias Temido, em comunhão de adquiridos, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto
social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sérgio Galvão, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Heróis 25 de Abril, sem nú-
mero, lugar e freguesia e concelho de Soure.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio de artigos de jardinagem,
máquinas e reparação das mesmas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital 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.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade
unipessoal.

Certifico ainda que os gerentes foram nomeados em 21 de Janeiro
de 2002.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 1000040605

ÉVORA
ÉVORA

REPRASUL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS, L.DA

Sede: Portas do Raimundo, Quinta da Torrinha, 1, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2806/
020214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020214.

Certifico que foi constituída, a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios António Daniel Zambujo
Rodrigues, casado com Generosa Augusta Cavaco Barrelas
Rodrigues, em comunhão de adquiridos, Portas do Raimundo, Quin-
ta da Torrinha, 1, Évora, e Cláudia de Oliveira Ribeiro Nunes, ca-
sada com Carlos Jorge Sousa Nunes, em comunhão de adquiridos,
Quinta do Monte Redondo e Torrão, Rua do Dr. José Carlos
Cachatra, 1, Évora:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma REPRASUL � Sociedade de
Representações e Distribuição de Produtos Alimentares e
Bebidas, L.da

2 � A sua sede social é nas Portas do Raimundo, Quinta da
Torrinha, 1, freguesia da Sé, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, bem como criar sucursais, delegações, escritórios ou
outras formas de representação, em qualquer parte do território
nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a representação, compra e venda,
importação e exportação, transporte e distribuição de produtos ali-
mentares e bebidas.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos outorgantes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de 1 000 000 de euros.

4.º

1 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-

tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A gerência da sociedade será ou não remunerada, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

5.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios, é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade; nestes termos a sociedade terá direito de preferência
em primeiro lugar e os sócios, em segundo lugar.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada, ou por

qualquer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmen-

te decretada.
2 � A contrapartida da amortização da quota será, no caso pre-

visto na alínea a), do número anterior, a acordada entre as partes,
nos restantes casos a que resultar das disposições legais aplicáveis.

7.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou reguladas por lei especial e inclusivamente como sócia de res-
ponsabilidade limitada.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000042549

J. & J. COMENDINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Salgueiro Maia, 3,
Quinta do Monte Redondo e Torrão, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2808/
020218; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020218.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Jacinto José Ferreira
Comendinha e mulher, Jacinta Maria Passinhas dos Santos
Comendinha, casados em comunhão de adquiridos, Bairro do
Bacelo, Rua do Professor Reinaldo dos Santos, 4, Évora:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. & J. Comendinha � Construção
Civil e Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, na Rua
do Capitão Salgueiro Maia, 3, Quinta do Monte Redondo e Tor-
rão, freguesia da Malagueira.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro, bem como deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
7500 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios e na proporção das respectivas
quotas, prestações suplementares até ao montante de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas só poderá efectuar-se com
o consentimento da sociedade, excepto nos casos previstos no n.º 2,
do artigo 228.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes.
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§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade não se dissolve por interdição ou falecimento
de qualquer sócio.

2 � Havendo pluralidade de herdeiros ou interessados, devem
estes nomear um de entre si que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão
ou não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela ca-
recer, nos termos e condições que vierem a ser aprovados em
assembleia geral.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000042550

FILTECO � SOCIEDADE ALENTEJANA DE FILTRAÇÃO
DE ÓLEOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Bairro do Granito, Rua de Mercedes Blasco, 15,
Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 12 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2807/
020215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/020215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Luís Manuel Nogueira
Morais dos Santos e mulher, Maria Madalena Canudo Serra Mo-
rais dos Santos, casados em comunhão de adquiridos, Bairro do
Granito, Rua de Mercedes Blasco, 15, Évora:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FILTECO � Sociedade
Alentejana de Filtração de Óleos Alimentares, L.da, e tem a sua sede
nesta cidade e concelho, no Bairro do Granito, Rua de Mercedes
Blasco, 15, freguesia do Bacelo.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
criar, transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou outras
formas de representação quando o julgar conveniente, bem como
transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a filtração de óleos alimentares,
conservação e limpeza de cozinhas em cantinas militares, hospita-
lares, sociais, escolares, da restauração, hotelaria e similares, reco-
lha e venda de óleos alimentares usados, comércio de óleos e ou-
tros produtos alimentares, comércio de produtos de limpeza.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 12 500 euros, e encontra-se dividido em duas quotas: uma
no valor nominal de 8750 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Nogueira Morais dos Santos, e outra no valor de 3750 euros, per-
tencente à sócia Maria Madalena Canudo Serra Morais dos Santos.

4.º

1 � A representação activa e passiva da sociedade cabe à ge-
rência, que é remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral.

2 � O sócio Luís Manuel Nogueira Morais dos Santos fica,
desde já, nomeado gerente.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo do consen-
timento da sociedade quando feita a estranhos.

6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou arrematação judicial da quota.
2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que

resultar do último balanço aprovado.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades e
cooperativas com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por lei especial e em agrupamentos complementares de em-
presas.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000042551

BRITO CANDEIAS & ASSOCIADOS � CONSULTORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 186,
Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2804/
020213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
020213.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Rui Miguel Pirra Brito
Candeias e Ricardo Miguel Pirra Brito Candeias, solteiros, maio-
res, Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 186, Évora:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brito Candeias & Associados �
Consultoria e Contabilidade, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, na
Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 186, freguesia da
Malagueira.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro, bem como deslocar a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, formação, elaboração de projectos de investimento,
consultoria fiscal e de gestão.

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, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, parcial ou total, entre os sócios, ou a favor
do cônjuge ou descendente do titular, é livre; mas a cessão, total
ou parcial, a terceiros depende do consentimento da sociedade, que
terá direito de preferência em primeiro lugar e depois os sócios não
cedentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode exigir aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital na proporção das suas quotas, até ao
montante do capital social. Os montantes e prazos de realização das
prestações suplementares serão fixadas em assembleia geral expres-
samente convocada para o efeito.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já, nomeados gerentes, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente vincula-
da, em todos os seus actos e contratos, são necessárias as assinatu-
ras conjuntas de dois gerentes ou de um gerente e um mandatário.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Se o sócio ceder a sua quota contra o preceituado no artigo 4.º;
b) Se a quota for objecto de penhor, arresto ou qualquer proce-

dimento cautelar; e
c) Por acordo com o titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000042552

SNACK-BAR CARVÃO DE SOBRO, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 6,
1.º, esquerdo, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2287/
981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504234650; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas: duas, no valor nominal de
2250 euros, pertencentes aos sócios Virgílio José dos Santos Maltêz
e Francisco Jorge da Silva Banha, e uma outra, no valor nominal
de 500 euros, pertencente ao sócio Rui David Rodrigues.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000042553

PAULO NUNO SILVA � FOTOGRAFIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Carrapateira, Senhor dos Aflitos,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2783/
020115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/020115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual é sócio Paulo Nuno Ribeiro da
Fonseca Silva, casado, Quinta da Carrapateira, Senhor dos Aflitos,
Évora:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Paulo Nuno Silva � Fo-
tografias, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Quinta da Carrapateira,
Senhor dos Aflitos, Évora, freguesia de Senhor dos Aflitos, conce-
lho de Évora, e durará por tempo indeterminado a partir de 27 de
Dezembro de 2001.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada para qualquer outro local, dentro ou fora do conce-
lho, e podem ser criadas ou extintas filiais, sucursais e agências.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
fotografia.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais em
qualquer outra sociedade, ainda que com objecto diferente do
seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota do mesmo valor,
pertença do sócio Paulo Nuno Ribeiro da Fonseca Silva.

§ único. O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital
social para fazer face às despesas de constituição, registo, publica-
ções e início da actividade.

4.º

A sociedade será gerida e representada, activa e passivamente,
judicial e extrajudicialmente, pelos gerentes nomeados em
assembleia geral.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Paulo Nuno Ri-

beiro da Fonseca Silva.
§ 3.º A gerência será remunerada com um ordenado, a fixar pelo

próprio gerente, cujo montante deverá estar compreendido entre o
valor do ordenado mínimo nacional mais elevado e triplo desse
mesmo valor.

5.º

O sócio fica, desde já, autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, devendo observar a forma legalmente prescrita.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000042554

QUADRADOS, L.DA

Sede: Rua de Ramalho Ortigão, 6, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1570/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502913517; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 74/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas, de
2000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Norberto
Pisco Quadrado e Antónia Maria Parreira Quadrado, e duas, de
500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, António
Jorge Parreira Quadrado e Francisco Manuel Parreira Quadrado.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

15 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041989

PADARIA OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de S. Sebastião, 5,
São Sebastião da Giesteira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1675/
931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503118419; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 77/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Francisco José Oliveira e Maria Amélia Caixeiro da Silva Oliveira.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

15 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041985
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PASTELARIA SNACK-BAR CARLITOS, L.DA

Sede: Rua do Chafariz d�El-Rei, 13, Senhora da Saúde,
13-B, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2263/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504192957; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 32/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas: duas, no valor nominal de
2375 euros, pertencentes aos sócios António Miguel Vieira Silva e
Maria do Carmo Trindade Godinho Faria, e uma outra, no valor
nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria Antónia Vieira
Freire.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

15 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041983

SANTOS, FERREIRA & CARDOSO, L.DA

Sede: Rua das Fontes, 67, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1016/
870330; identificação de pessoa colectiva n.º 501801553; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 31/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado, em dinheiro, já entrado na caixa social, e
corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor de 2500 euros,
pertencente ao sócio Luís António Ramalho Festas, e uma, no va-
lor de 2500 euros, pertencente à sócia Domingas Maria Alves Clé-
rigo Festas.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041980

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS A NOVA
EBORENSE, L.DA

Sede: Rua do Cicioso, 14-A, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 454/
690213; identificação de pessoa colectiva n.º 500832633; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 44/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, perten-

cendo uma a cada um dos sócios, Maria do Carmo Ribeiro dos
Santos Rosado da Cruz e Vítor Jaime Ribeiro dos Santos.

Acta n.º 47

No dia 30 de Setembro de 2001, pelas 15 horas, reuniu em ses-
são extraordinária a assembleia geral de sociedade por quotas de-
nominada Escola de Condução de Automóveis A Nova Ebo-
rense, L.da, na sua sede em Évora na Rua do Cicioso, 14-A, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Aprovar o aumento de capital para 1 002 410$, e a redeno-
minação do mesmo em euros.

Estavam presentes os sócios Vítor Jaime Ribeiro dos Santos que
presidiu e Maria do Carmo Ribeiro dos Santos Rosado da Cruz,
cada um possuidor de uma quota de valor nominal de 300 000$,
representando assim a totalidade do capital social. Na assembleia
foi aprovado por unanimidade o aumento de capital para
1 002 410$, com uma entrada em dinheiro de 402 410$, feita em
partes iguais pelos dois sócios. Foi aprovado então também, por
unanimidade a redenominação do capital em euros.

Consequentemente foi aprovada a nova redacção do artigo 3.º do
contrato de sociedade, que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Maria do Carmo Ribeiro dos
Santos Rosado da Cruz e Vítor Jaime Ribeiro dos Santos.

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a assembleia e la-
vrada a presente acta que vai ser assinada por todos os presentes.

(Assinaturas ilegíveis.)

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

8 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041976

ALBANO MARTINS � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de 2 de Abril, Horta das Courinhas,
Estrada de Reguengos de Monsaraz, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1474/
920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502701323; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 69/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor nomi-
nal de 2500 euros, do sócio Albano Silva Martins, e outra, no valor
nominal de 2500 euros, da sócia Berta Maria Galvão Silva Martins.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

14 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041973

PEDROSA & FILHOS, ACTIVIDADE AGRÍCOLA E TURISMO, L.DA

Sede: Herdade de Pai Cão,
Nossa Senhora de Guadalupe, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2171/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504048597; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 63/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
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cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma de 2500 euros, da sócia Aracy Diniz Alves Pedrosa; uma
de 1250 euros, da sócia Maria Isabel Alves Pedrosa Louro Moreira,
e uma de 1250 euros, do sócio José António Diniz Alves Pedrosa.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

14 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041970

EVORAFIP � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de Maria de Lurdes Braancamp Freire, 6, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1446/
911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502642149; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 80/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
uma de cada sócio, Manuel Francisco Grilo Melgão e Maria Cidália
Monteiro Breu.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

15 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041967

JORIS & CAROLINE, L.DA

Sede: Quinta de São Jorge, Nossa Senhora da Tourega,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 826/
830314; identificação de pessoa colectiva n.º 501640304; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 17/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 800 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de valor nominal de
2500 euros, cada, pertencentes aos sócios, Jan Joris Gdfried Maria
Van Vorst e Caroline Julia Theodora Marianne de Kuyper.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

7 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041984

AGÊNCIA FUNERÁRIA CENTRAL, DE MANUELA
DA CONCEIÇÃO BOTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Valasco, 2, Sé e São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2802/
020211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/020211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual é sócia Manuela da Conceição Bo-
tas, solteira, maior, Travessa das Parreiras, 8-A, Nossa Senhora de
Machede:

ARTIGO 1.º

A sociedade (unipessoal) adopta a denominação de Agência Fu-
nerária Central, de Manuela da Conceição Botas, Unipessoal, L.da,
terá a sua sede na Rua do Valasco, 2, freguesia da Sé e São Pedro,
na cidade e concelho de Évora, e durará por tempo indeterminado
a partir de hoje.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para outro local, nos termos da lei vigente, podendo a
mesma abrir filiais em qualquer localidade do País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade inerente a
agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é no mon-
tante de 5000 euros, representado por uma quota com igual valor
nominal, pertencente à sócia Manuela da Conceição Botas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, e a sua representação em juízo e fora
dele, pertence ao gerente ou gerentes a nomear pela sócia Manuela
da Conceição Botas, ficando, desde já, nomeado gerente Francisco
Manuel Claro Nunes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia Manuela da Conceição Botas, fica, desde já, autorizada
a celebrar negócios jurídicos com a sociedade, desde que tais ne-
gócios se insiram no âmbito do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras so-
ciedades, independentemente do seu objecto social, bem como asso-
ciar-se a outras pessoas colectivas, desde que não fique na situa-
ção de única sócia dessas pessoas colectivas.

13 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041981

RESTAURANTE ALUÁ, L.DA

Sede: Rua de Romão Ramalho, 11, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1229/
900109; identificação de pessoa colectiva n.º 502277416; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 22/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4375 euros, do sócio Paulo
Alberto Pessoa Soares de Oliveira, e outra, de 625 euros, da sócia
Manuela das Neves Coronel Pessoa Nunes de Oliveira.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

7 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041977

CANETECAR � EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Sede: Rua de António José Nobre, 5, Vila Lusitano,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1240/
900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502300027; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/011227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros,
uma de cada sócio, José Manuel Ramalho Canete e Maria Augusta
Faria da Silva Canete.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

7 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041975

HERDADE DA TORRE DE ARRONCHES,
SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 104,
Sé e São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2800/
020208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/
020208.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios, Maria da Conceição
Pacheco da Câmara Pereira Bettencourt da Câmara, casada com
Eduardo Henrique Bettencourt da Câmara, em separação de bens,
Évora, Rua do Diário do Alentejo, 13; Sebastião Maria Pacheco
Cabral da Câmara Pereira, divorciado, Quinta de S. João,
Galamares, Sintra; Maria do Carmo do Amaral Cabral da Câmara
Pereira, solteira, maior, Avenida de Vasco da Gama, 15, Lisboa;
Luís de Gonzaga Pacheco da Câmara Pereira, casado com Ana
Paula Fernandes de Sampaio Mendes, em separação de bens, Rua
de Mouzinho de Albuquerque, 18, Estremoz:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Herdade da Torre de Arronches,
Sociedade Agrícola, L.da, e tem a sua sede em Évora, na Avenida
de D. Leonor Fernandes, 104, freguesia da Sé e São Pedro.

§ único. Independentemente de deliberação social, a gerência
poderá transferir a sua sede para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como poderão ser cria-
das ou encerradas quaisquer filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agro-pecuária,
turismo agrícola, agro-turismo e artesanato agrícola.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, no
valor nominal de 252 410$, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Pacheco da Câmara Pereira Bettencourt da Câmara, e três, no
igual valor nominal de 250 000$, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Luís Gonzaga Pacheco Câmara Pereira, Sebastião Maria
Pacheco Cabral da Câmara Pereira e Maria do Carmo do Amaral
Cabral da Câmara Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições fixados em deliberação por si votada em
assembleia geral.

2 � Os sócios podem também deliberar que lhes sejam exigidas pres-
tações suplementares até ao décuplo do capital social e forma da sua
restituição, devendo a sua respectiva deliberação obter voto unânime de
todos os sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
pelos actuais sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Os gerentes ficam dispensados de caução e serão ou não
remunerados, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus
actos e contratos, com as assinaturas de dois gerentes, sendo obri-
gatoriamente uma delas a da sócia Maria da Conceição Pacheco da
Câmara Pereira Bettencourt da Câmara.

4 � É expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor, e outros actos estranhos ao
objecto social, respondendo o contraventor individualmente peran-
te a sociedade pelas obrigações que tiver assumido, para além de
ter que a indemnizar por todos os danos e prejuízos que lhe tiver
ocasionado.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre
os sócios, carecendo sempre do consentimento prévio e expresso da
sociedade, quando feita a terceiros.

2 � Se a sociedade consentir a cessão, ou se esta vier a tornar-se
livre, os sócios não cedentes terão sempre direito de preferência na
aquisição da quota cedenda e se mais do que um pretender exercer
esse direito será a mesma rateada por todos os pretendentes na pro-
porção dos valores nominais das quotas que respectivamente pos-
suírem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica com o direito de amortizar qualquer quo-
ta nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular, caso em que a amortiza-
ção pode ser parcial;

b) Quando se trate de quota que a sociedade tenha adquirido;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou sujeita a qualquer

outra providência judicial e, ainda, em caso de falência ou insol-
vência do respectivo titular; e

d) Quando a quota for cedida com infracção do disposto no ar-
tigo 6.º

2 � Exceptuando o caso previsto na alínea c), do número ante-
rior, a amortização da quota será realizada pelo seu valor nominal.

Disposição transitória

São da responsabilidade da sociedade todas as despesas com a
sua constituição, designadamente as desta escritura, registos e des-
pesas inerentes, bem como as decorrentes da sua instalação, fican-
do a gerência, desde já, autorizada a proceder ao levantamento do
depósito efectuado no Banco Português do Atlântico, S. A., nesta
cidade.

11 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041972

MARTINS & SANTOS (ÉVORA) � DISTRIBUIÇÃO
E COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Sede: Mercado Abastecedor da Região de Évora, lugares
20, 22, 24 e 26, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2019/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503752509; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 94/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, que se encontra realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente à sócia Martins & Santos (Alentejo) �
Frutas e Produtos Hortícolas, L.da, e outra, de 250 euros, pertencente
ao sócio Mário Rosa Freire.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

15 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041965
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CLIEV � CENTRO CLÍNICO DE ÉVORA, L.DA

Sede: Edifício de Santa Catarina, Rua de Santa Catarina,
6, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1838/
950524; identificação de pessoa colectiva n.º 503420530; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 68/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 5.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital, integralmente realizado, em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor nominal de
2750 euros, pertencente à sócia Maria Deonilde Domingues Cabral
Batista, e outra, no valor nominal de 2250 euros, pertencente ao
sócio João Manuel Pardal da Silva Batista.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

14 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000041962

VENDAS NOVAS

TRANSPORTES EMERENCIANO � CONSTRUÇÕES OBRAS
PÚBLICAS E MATERIAIS, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus,
sem número de polícia, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 124/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503442321; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 10/011022. Data: 011022.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 9, datada de 30 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
282 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de
255 775 euros, pertencente ao sócio Custódio da Silva Emerenciano,
e outra de 26 225 euros, pertencente à sócia Gisela Coruche da Silva
Fitas Emerenciano.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042682

SOCIEDADE PANIFICADORA CENTRAL DE VENDAS NOVAS, L.DA

Sede: Avenida da Misericórdia, sem número,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 6/
911017; identificação de pessoa colectiva n.º 500260966; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 3/011120. Data: 011120.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 5.º do pacto social, pela escritura de 27 de Setembro de
2001, lavrada de fls. 4 a fls. 8 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 81-E, do Cartório Notarial de Montemor-o-Novo, ten-
do o capital sido aumentado e redenominado para euros, e o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
valores sociais, é de 300 000 euros, e corresponde à soma de

23 quotas, todas nos valores nominais, respectivamente, de
67 000 euros, pertencente a Francisco Custódio de Vale de Gato;
28 750 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou
direito a Maria Palmira Murta Pereira Rechena, Bertília Murta Perei-
ra da Cruz, Lídia Murta Pereira de Oliveira, António Manuel Pereira
de Oliveira, Manuela do Rosário Pereira de Oliveira Vale de Gato,
Alda Maria Vitória José Pereira, Francisco José Vitória Murta Perei-
ra, Maria da Piedade Pereira Santos, Vicência Rosa Pereira Santos,
Fernando Pereira da Cruz e José Vítor Freitas da Cruz; 28 250 euros,
pertencente a Armando Correia de Almeida; 28 250 euros, pertencen-
te a Hermínio José Vitória; 24 000 euros, pertencente em comum e sem
determinação de parte ou direito a Maria Augusta Almeida da Silva,
Francisco José Almeida da Silva e José Maria Almeida da Silva;
23 250 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou
direito a Palmira dos Anjos, José Manuel dos Anjos Marcelino e
Fernando José dos Anjos Marcelino; 19 000 euros, pertencente em
comum e sem determinação de parte ou direito a Maria Fernanda Paula
Pires Marcelino Ganhão, Maria de Fátima Paula Pires Marcelino de
Moura, António Manuel Lopes Alves, Marta João Pires Alves e João
Diogo Pires Alves; 10 625 euros, pertencente a Adélia Esteves Costal;
9000 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte ou
direito a Teresa Maria Martins Torão e Leopoldina Maria Martins
Torão Silva Cipriano; 9000 euros, pertencente a José Bernardo dos
Santos Calção; 4375 euros, pertencente a João Manuel Carvalho da
Costa; 4375 euros, pertencente a Virgínia Carvalho Salvador da Costa
Enes Ferreira; 7000 euros, pertencente em comum e sem determina-
ção de parte ou direito a Maria Deodata Perna Torta, Justino Maria
Rimourinho e Marília Deodata Rimourinho; 3000 euros, pertencente a
Tiago Mário Guerreiro Neto; 3000 euros, pertencente a Joaquim Miguel
Rocha; 2500 euros, pertencente em comum e sem determinação de
parte ou direito a Alda Maria Vitória José Pereira e Francisco José
Vitória Murta Pereira; 565 euros, pertencente a Rosa Maria da Graça
Lopes Cascais; 10 000 euros, pertencente à própria sociedade;
2250 euros, pertencente à própria sociedade; 1685 euros, pertencente
à própria sociedade, e 1250 euros, pertencente à própria sociedade.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do
Carmo Vinhas Barroso Carvalheira. 1000042679

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GABRIEL & BRANCO, L.DA

Sede: Rua de Ari dos Santos, lote 13, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 58/910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502617500;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/011026.
Data: 011026.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 12, datada de 17 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Manuel Azenha Gabriel, e uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Casimiro Branco.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042674

JOSÉ ALEXANDRINO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida do General Craveiro Lopes, 60,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 202/840521; identificação de pessoa colectiva n.º 501513990;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/011022.
Data: 011022.
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Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 19, datada de 17 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma
de 3500 euros, pertencente ao sócio José Alexandrino dos Santos;
uma de 500 euros, pertencente à sócia Mariana Rosa Azinheirinha;
uma de 500 euros, pertencente ao sócio Manuel António Azinhei-
rinha dos Santos, e uma de 500 euros, pertencente ao sócio Joaquim
José Azinheirinha dos Santos.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042672

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DOS FRADES, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 12 a 14,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 48/900619; identificação de pessoa colectiva n.º 502428058;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/011022.
Data: 011022.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 13, datada de 30 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, de
10 000 euros, corresponde à soma das seguintes quotas dos
sócios: uma quota de 2000 euros, em que é usufrutuário José Estê-
vão Miranda de Oliveira e Silva, pertencendo a raiz ou nua pro-
priedade a Isabel Maria Neves de Oliveira e Silva; uma quota de
3000 euros, em que é usufrutuário José Estêvão Miranda de Oliveira
e Silva, pertencendo a raiz ou nua propriedade a João Miguel Ne-
ves de Oliveira e Silva; uma quota de 2500 euros, em que é usu-
frutuário Fernando Estêvão Santa Rita de Oliveira e Silva, perten-
cendo a raiz ou nua propriedade a Fernando Miguel Jouannaud de
Oliveira e Silva; uma quota de 2500 euros, em que é usufrutuário
Fernando Estêvão Santa Rita de Oliveira e Silva, pertencendo a raiz
ou nua propriedade a Rita Maria Jouannaud de Oliveira e Silva.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042669

SHOTIC EUROPA � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Vendas Novas, lotes 7 e 8,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 193/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504251449;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/011122.
Data: 011122.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 4.º do pacto social, pela acta n.º 8, datada de 6 de No-
vembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
2 992 788 euros, representado pelas seguintes quotas: uma quota
com o valor nominal de 2 992 688 euros, pertencente à sócia Showa
Denko K. K., e uma quota com o valor nominal de 100 euros, per-
tencente ao sócio Takayuki Kato.

§ 1.º A sociedade poderá, por resolução unânime dos sócios,
exigir dos mesmos, prestações suplementares de capital, nos termos
e condições fixadas em assembleia geral, e até ao montante de três
vezes o capital social actual.

§ 2.º O sócio que fica obrigado a efectuar tais prestações suple-
mentares é a Showa Denko, K. K..

§ 3.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do
Carmo Vinhas Barroso Carvalheira. 1000042666

SOBRAL & MOUTA, L.DA

Sede: Rua da Boa-Vista, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 204/771112; identificação de pessoa colectiva n.º 500696497;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/011010.
Data: 011010.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 4.º do pacto social, pela acta n.º 26, datada de 17 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas, iguais, de 2500 euros,
uma de cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042661

SOCIEDADE AGRÍCOLA MARTINS & MARTINS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 12, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 98/931108; identificação de pessoa colectiva n.º 503149179;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/011031.
Data: 011031.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 8, datada de 17 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado 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, uma de
cada sócio.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital, desde que a assembleia geral assim o delibere por
unanimidade dos votos representativos do capital social e nas con-
dições estabelecidas por essa assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042649

JÚLIO & MARECO, L.DA

Sede: Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 1,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 218/990222; identificação de pessoa colectiva n.º 504467824;
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inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/011026.
Data: 011026.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 3, datada de 30 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5020 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2510 euros,
cada, pertencentes respectivamente, aos sócios José Manuel da Silva
Júlio e Hélder Manuel Ceroula Mareco.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042642

GRANADA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 2, rés-do-chão,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 194/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504155202; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/011106. Data: 011106.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 5, datada de 30 de
Outubro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
12 469,95 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no
valor nominal de 6234,97 euros, pertencentes aos sócios, respectiva-
mente, Natália Manuela Garcia Justino Mestrinho e Custódio Ma-
nuel Arraiolos Mestrinho.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042637

VÍTOR & AMARO, L.DA

Sede: Praça da República, 21, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 162/
970918; identificação de pessoa colectiva n.º 500297649; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 3/011121. Data: 011121.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 30, datada de 30 de
Setembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros, pertencendo
uma a cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do
Carmo Vinhas Barroso Carvalheira. 1000042632

DUOMANISA � COMÉRCIO DE CARNES E RESTAURANTES, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 14, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 200/890922; identificação de pessoa colectiva n.º 502221216;

inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/011116.
Data: 011116.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social, pela acta n.º 14, datada de 12 de
Novembro de 2001, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, no va-
lor nominal de 2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042627

SILVESTRE & GUERREIRO, L.DA

Sede: Bombel, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 148/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 502092335; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/011030. Data: 011030.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, foi alterado
o artigo 3.º do pacto social, pela escritura de 25 de Setembro de 2001,
lavrada a fls. 69 e seguintes, do livro n.º 12-D, no Cartório Notarial
de Vendas Novas, tendo o capital sido aumentado e redenominado
para euros, e o artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros,
pertencentes aos sócios, Joaquim Silvestre Teodoro da Silva e João
Rodrigues Guerreiro.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Foi conferida e está conforme.

26 de Dezembro de 2001. � A Notária Destacada, Aida Maria
Porfírio Mendes. 1000042625

FARO
ALBUFEIRA

C. M. CORDEIRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2566/020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505974053;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/020129.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, fotocópia
da escritura lavrada em 28 de Janeiro de 2002, fls. 76, do livro n.º 270,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lis-
boa, pela qual foi criada a sociedade em epígrafe e que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. M. Cordeiro � Importação
e Exportação de Máquinas e Ferramentas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 395,
Edifício Labisa, 3.ª fase, loja E, em Ferreiras, freguesia de Ferreiras,
concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar 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, importação e ex-
portação de máquinas, ferramentas e equipamentos para oficinas,
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designadamente, serralharia e para limpeza em hotelaria. Compra
e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Comér-
cio de ferragens, máquinas, produtos de limpeza e assistência técnica.

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 2750 euros, titulada pelo sócio Carlos Manuel
de Jesus Nunes Cordeiro, e outra no valor nominal de 2250 euros,
titulada pela sócia Carla Maria Moreira da Rocha Cordeiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente ao dobro do ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Carlos Manuel de
Jesus Nunes Cordeiro.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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 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.

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 co-
mum.

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.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lurdes da Silva Santos. 1000041754

MANUEL A. DE CASTRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1385/940127; identificação de pessoa colectiva n.º 503124400;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 57/011228.

Certifico que por acta n.º 10/01, de 10 de Novembro de 2001, foi
alterado o artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato, encontra-se depositado, na pas-
ta respectiva.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Carmen Morades
Zacarias. 1000039884

PAPELARIA CALIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 582/
880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501992448; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 98/011228.

Certifico que por acta n.º 17/01, de 29 de Novembro de 2001, foi
alterado o artigo 3.º, da sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

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, e pertence uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, mediante deliberação da assembleia geral, até ao mon-
tante igual ao das suas quotas.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições que forem acordadas em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato, encontra-se depositado, na pas-
ta respectiva.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Carmen Morades
Zacarias. 1000039880

RODAS GÉMEAS � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 69/
840720; identificação de pessoa colectiva n.º 501380655; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 21/011226.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, foto-
cópia da escritura lavrada em 24 de Janeiro de 2001, fls. 69, do livro
n.º 277-C, no 2.º Cartório Notarial de Loulé, pela qual se deu a
dissolução da referida sociedade, na havendo activo nem passivo.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lurdes
da Silva Santos. 1000041969

CASTRO MARIM

C. P. H. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 80/950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503348830;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros; sócios e quotas: Carlos José Muge Nóbrega,

uma quota de 2000 euros; Maria Helena Muge Nóbrega Gomes da
Silva, uma quota de 2000 euros, e José Manuel Picanço Matias, uma
quota de 1000 euros.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o teor actualizado do contrato.

A Conservadora, Maria Teresa Ribeiro Cardoso. 1000039866
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LAGOA (ALGARVE)

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
D. SANCHO, S. A.

Sede: Hotel D. Sancho, Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1031/950614; identificação de pessoa colectiva n.º 500259666;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 11/020129.

Certifico, em relação à sociedade supra referida, o seguinte registo:
Nomeação de administração e fiscalização.
Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2002.
Período: ano 2002.
Conselho de administração: Presidente: Stuart Justin Hardy, ca-

sado, Hotel Garbe, Avenida Marginal, Armação de Pêra.
Administradores: Alykhan Shiraz Kassan, casado, Hotel Garbe,

Avenida Marginal, Armação de Pêra, e Ana Paula Marcelino Men-
des, divorciada, Portimão, Aldeamento St.º Expedito, 61, rés-do-chão.

Conselho fiscal: revisor oficial de contas � João Raul Rodrigues
Cabral, divorciado, Avenida de Jaime Cortesão, 28, 3.º, E, Miraflores,
2795 Linda-a-Velha; revisor oficial de contas suplente � Horácio Lis-
boa Afonso, divorciado, Rua do Tenente Coronel Reis, 4.º, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000043519

LAGOS

MANASA � INDÚSTRIAS TURÍSTICAS E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1659/
951124; inscrição n.º 4; data da apresentação: 011121.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, que corresponde a 5000 euros, e alte-
rou o artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das
quotas: uma de valor de 3750 euros, do sócio Urs Wild, e outra de
valor de 1250 euros, da sócia Vera Wild.

O texto actualizado do contrato social, ficou depositado, na pas-
ta respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000043472

NEOCIVIL � CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1803/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 500201145;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 28; números
e data das apresentações: 27 e 28/011120.

Certifico o seguinte:
1 � A cessação das funções do fiscal único, João Fernando Cle-

mente Duarte, por óbito, em 6 de Julho de 2001.
2 � A nomeação do conselho fiscal até afinal do quadriénio 2001/2004.
Fiscal único � Amílcar Martins Escudeiro (revisor oficial de con-

tas); suplente � Manuel Martins da Silva (revisor oficial de contas).

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000043469

LOULÉ

IDEIAS FRESCAS � DESIGN E MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Rua de Maria Campina, 37, 2.º, direito, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4203/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504680862; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/011220.

Certifico que foi reforçado o capital, de 405 000$ para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros, e alterado o artigo 4.º,
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e é formado por cinco
quotas: três do valor nominal de 995,01 euros, cada, e pertencem
aos sócios, Carlos Guerreiro dos Santos Gonçalves, Aníbal Tiago
Pires Severino Vieira e Manuel António da Piedade, e duas no valor
nominal de 1007,48, cada, pertencentes aos sócios, Luís Filipe Neto
de Sousa e José Carlos Maia Coimbra.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 1000042947

GALERIA DE ARTE CONTEMPORÂNEA, L.DA

Sede: Sítio da Igreja, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1936,
fls. 183 v.º, C-5; identificação de pessoa colectiva n.º 502073640;
inscrição n.º 6497. fls. 58, E-10; número e data da apresenta-
ção: 21/011023.

Certifico que foi redenominado para 1995,28 euros, e posterior-
mente aumentado em 3004,80 euros, passando para 5000 euros, e
alterado o artigo 4.º, do contrato da sociedade em epígrafe, o qual
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Volker Huber, e outra, também de
2500 euros, pertencente à sócia Marie Monique Mentre Huber.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 1000042946

MONCHIQUE

PARAÍSO DA MONTANHA � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Saramagal, Monchique.

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula
n.º 240/020207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
020207.

Certifico que entre Fernando António Marques Rosa Gaio, casado
com, Maria Graciete de Jesus Gaio Rosa, na comunhão de adqui-
ridos e José João Rosa casado com Ana Maria Marques, na comu-
nhão geral foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato cujo fotocópia se anexa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paraíso da Montanha � Explo-
ração Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Saramagal, fregue-
sia e concelho de Monchique.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede 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

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bares e similares, exploração hoteleira.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participações nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando António
Marques Rosa Gaio.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida 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 o original.

13 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 1000041729

PORTIMÃO

ASSIPOR � ASSISTÊNCIA E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2379/920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502717459;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 8/011128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1� José Manuel da Assunção Vieira, 2500 euros.
2� Carlos Manuel Candeias Pescada, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042644

ADRIS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1921/890418; identificação de pessoa colectiva n.º 502144998;
inscrição n.º E-6; número e data da apresentação: 31/011212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 402 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 281 687$ para o primeiro e de 40 241$
para cada um dos restantes sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Adriano José Leria, 3500 euros.
2 � Paulo Alexandre da Silva Gomes Machado Chicote,

500 euros.
3 � Domingos Jorge da Silva Gomes Machado Chicote,

500 euros.
4 � Renato José Rodrigues Leria, 500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042640

PABX � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3174/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504012827;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 7/011212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do os artigos 4.º e 6.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 451 807$ para o primeiro e de 150 602$
para o segundo.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Dulce Maria Soares Ramos, 3750 euros.
2 � Mário Paulo Soares Ramos, 1250 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042635

SANTA RITA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2495/921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502860243;
inscrição n.º E-7; número e data da apresentação: 23/011213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro.

Capital: 5000 euros.
Sócio: Maria de Fátima Silva Marreiros Santa Rita.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042630

JOSUS-MOTORS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3281/980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504209221;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 1/011129.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Joaquim Ferreira da Silva, 2500 euros.
2 � Susete Gaspar Vieira da Silva, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042626

EDITE CASTALDO � VITAVERDE, CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3237/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504141341;
inscrição n.º E-2, número e data da apresentação: 2/011130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro.

Capital: 5000 euros.
Sócia: Edite Paula Pertusa Castaldo.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042624

CARNEIRO & RUFINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1458/860807; identificação de pessoa colectiva n.º 501699740;
inscrição n.º E-11; número e data da apresentação: 30/011212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 402 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 201 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Joaquim dos Santos Carneiro, 2500 euros.
2 � Manuel Murteiro Rufino, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042623

CLARINHA JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2438/920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502783109;
inscrição n.º E-3, número e data da apresentação: 9/011210.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi au-
mentado de 400 000$ para 5000 euros, redenominando em euros o
capital social, ficando o artigo 3.º do pacto social com a seguinte
redacção:

Facto inscrito: reforço e alteração ao contrato social.
Artigo 3.º: redenominação:
Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em

dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.
Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1 � António José Clara, 2500 euros.
2 � Maria dos Prazeres Aniceto Clara, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia
da Conceição Oliveira Vieira. 1000041720

BATEL AZUL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3332/981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504361457;
inscrição n.º E-3, número e data da apresentação: 1/011130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro pelo sócio indicado em primeiro lugar.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Maria Gonçalves Dolores, 3802, 89 euros.
2 � Maria José Gonçalves Dolores, 1197, 11 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042621

JOTAMADO � COMÉRCIO DE CANDEEIROS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2523/921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502950455;
inscrição n.º E-4; número e data da apresentação: 16/010711.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da socieda-
de em epígrafe em 23 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042616

RAMOS VIEIRA � EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2518/921217; identificação de pessoa colectiva n.º 502900237;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 30/011023.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do os artigos 4.º e 5.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 2410$ por incorpora-
ção de reserva legal.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � António Manuel Duarte dos Ramos Vieira, 4000 euros.
2 � Maria Antonieta Marques dos Reis Pardal Palhas Vieira, 1000 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042613

VALE DE AREIAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2627/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 500916802; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º E-6; número e data da apresentação: 1/001124.
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Certifico que por averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-6, a socie-
dade em epígrafe deslocou a sua sede para o Edifício Torre da
Rocha, apartamento 512-B, Praia da Rocha, Portimão.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042611

QUINTANILHA & QUINTANILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3808/010605; averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número
e data da apresentação: 7/011113.

Certifico que por averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1, a socieda-
de em epígrafe deslocou a sua sede para o sítio de São Sebastião,
32, rés-do-chão, Portimão.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042606

VIDRAMPARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2056/900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502302089;
inscrição n.º E-6; número e data da apresentação: 33/011204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do os artigos 4.º e 5.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ por incorpo-
ração de prestações suplementares na proporção de 572 289$50 e
de 30 120$50, por cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Rosa de Jesus Cardoso Salvador Gonçalves, 4750 euros.
2 � João Inácio Salvador, 250 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042604

SOFILAUTO � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 707/
771110; identificação de pessoa colectiva n.º 500700214; inscri-
ção n.º E-6; número e data da apresentação: 6/011203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Carlos Faustino Monteiro, 2500 euros.
2 � Maria Cândida Domingos Monteiro, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042601

CARLOS SANTOS & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2545/930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502950412;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 30/011128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Carlos Manuel Vítor dos Santos, 2500 euros.
2 � Ana Mafalda da Silva Santos, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042596

A ESCAVADORA � ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1898/890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502123338;
inscrição n.º E-5; número e data da apresentação: 3/011128.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro:

Capital: 5000 euros.
Sócio: José Augusto Pereira, 2500 euros, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042592

FIXE � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3041/970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503806463;
inscrição n.º E-12; número e data da apresentação: 8/011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 564 759$37 para o primeiro e de
37 650$63 para o segundo sócio.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Domingos Boto Custódio, 4687,50 euros.
2 � Maria de Fátima dos Santos Cabrita Custódio, 312,50 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042587

ANADIRO FERNANDO & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2823/950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503400998;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 6/011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas:
1 � Anadiro Fernando Jorge Salvador, 2500 euros.
2 � Maria de Lurdes do Carmo Cabrita Salvador, 2500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000042585

GAMEIRO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1088/820702; inscrição n.º E-3; número e data da apresenta-
ção: 2/011103.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi au-
mentado de 400 00$ para 5000 euros, redenominando em euros o
capital social, ficando o artigo 4.º do pacto social com a seguinte
redacção:

Facto inscrito: reforço e alteração ao contrato social artigo 4.º,
redenominação:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ para cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Artur Gameiro Alves dos Santos, 2500 euros.
2 � Maria Helena de Barros Girão Alves dos Santos,

2500 euros.

O texto completo da sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia
da Conceição Oliveira Vieira. 1000041835

IMOBIMACUS � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2431/920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502770899;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 30/011206.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato social, e redenominação em euros o capital social, fican-
do o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 5 024 100$ realizado em
dinheiro.

Capital: 50 000 euros representado por 10 000 acções no valor
nominal de 5 euros cada.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 1000041826

MORGADO DA PENINA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2968/960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503699080;
inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 29/011030.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi au-
mentado de 400 000$ para 5000 euros, redenominando em euros o
capital social, ficando o artigo 4.º do pacto social com a seguinte
redacção:

Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social artigo 4.º,
redenominação:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado por
incorporação de resultados transitados.

Capital: 5000 euros.

Sócios e quotas:
1 � Maria Clara Santana Armada da Gama Pimentel, 4500 euros.
2 � Ana Sofia de Santana da Gama Pimentel, 500 euros.

O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia
da Conceição Oliveira Vieira. 1000041821

TAVIRA

TAVIBRAZ � COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 481/
920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502694270; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20011218.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio, integralmente reali-
zado em dinheiro.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

13 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000043479

AR LIVRE � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 714/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503887846; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20011218.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 �, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais no valor de
1250 � pertencente uma a cada sócio.

2 � Serão exigíveis prestações suplementares de capital até ao
montante de 39.903,84 �, à medida que tal se tornar imprescindí-
vel para a realização dos negócios sociais.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade desde que
tais se mostrem convenientes e os mesmos sejam aprovados em
assembleia geral.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

13 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000043474

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

URBANIZAÇÕES COSTA PAIS & LOPES, CONSTRUÇÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 184; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/020207.

Certifico que entre José Carlos Costa Pais; Valdemar Costa Pais
e Alcides & Lopes, Imobiliária, L.da, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Urbanizações Costa Pais & Lopes,
Construção e Investimentos Imobiliários L.da, tem a sua sede na
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Fonte Santa, na freguesia e concelho de Figueira de Castelo
Rodrigo, podendo ser transferida para outro local do concelho ou
para concelho limítrofe, por mera decisão da gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade, tem por objecto a compra e venda de propriedades,
construção, gestão e exploração de empreendimentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas delas, com
o valor nominal de 1250 euros, pertencentes, cada uma, aos
sócios: José Carlos Costa Pais e Valdemar Costa Pais e outra, com
valor nominal de 2500 euros pertencente à sociedade Alcides &
Lopes Imobiliária, L.da

ARTIGO 4.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral;

b) Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Carlos Costa
Pais, Valdemar Costa Pais, Maria José da Silva Lopes Fonseca e
Alcides Manuel da Silva Lopes.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessário que
os respectivos actos ou documentos sejam assinados por três geren-
tes, sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio José Carlos
Costa Pais ou Valdemar Costa Pais e do sócio Alcides Manuel da
Silva Lopes.

§ 2.º Compreendem-se também nos poderes de gerência os de
comprar ou vender viaturas automóveis e ainda os de tomar locais
de arrendamento.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação unâ-
nime dos sócios.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral, respeitando
sempre o determinado por lei.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, expedidas
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

a) A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre;
b) Nos casos de cessão a estranhos a sociedade tem preferência,

seguida dos sócios;
c) Para o exercício da preferência o cedente comunicará à soci-

edade e aos sócios por escrito, os termos essenciais do contrato,
tendo esta e aqueles, a partir do terceiro dia da data do envio o
prazo sucessivo de 20 dias para declararem, pelo mesmo meio, que
pretendem exercer o direito de preferência, sem prejuízo do con-
sentimento da sociedade exigido por lei.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá, querendo e tendo para o efeito fundos
disponíveis, amortizar quotas nos seguintes casos:

a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em
massa falida ou insolvente;

b) A quota seja cedida a terceiros sem prévio consentimento da
sociedade, tomado por maioria 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, publicações e instalações da sociedade.

Declaram os outorgantes, sob sua responsabilidade que já foi
efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado,
nas importâncias indicadas para cada um dos sócios na Caixa Ge-
ral de Depósitos de Figueira de Castelo Rodrigo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje, na competente
Conservatória do Registo Comercial.

Conferida está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lurdes Flores André marques Pimentel. 1000042555

FORNOS DE ALGODRES

DESENHOS E FORMAS � GABINETE DE DESENHO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Ma-
trícula n.º 167/020218; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/020218.

Certifico que entre os sócios Cláudio Abreu Rodrigues e Susana
Vera Almeida Trindade, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, Desenhos e Formas � Gabi-
nete de Desenho L.da, tem a sua sede, na Rua da Amoreira, 18, fre-
guesia e concelho de Fornos de Algodres, e durará por tempo
indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em execução de desenhos de
engenharia e de arquitectura, execução de projectos para activida-
des diversas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e já depositado na conta social, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Cláudio Abreu
Rodrigues e Susana Vera Almeida Trindade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um dos 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 sob qualquer forma no capital
social de sociedades existentes ou a constituir mesmo com objecto
social diferente.

ARTIGO 6.º

Depende do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a
estranhos, gozando sempre a sociedade do direito de preferência na
aquisição, o qual de seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

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 delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital, desde que de-
liberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso, ficando todos os sócios obrigados á sua prestação.

Conferida e está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 1000042034

GC & LOPES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Ma-
trícula n.º 168/020218; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/020218.
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Certifico que entre os sócios António Gomes Lopes e Graça
Maria Pina Costa Lopes, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GC & Lopes � Materiais de
Construção L.da, tem a sua sede, na Estrada Nacional, 16, freguesia
e concelho de Fornos de Algodres, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho de material de
bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos, tintas, vernizes, mate-
riais similares e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, (equivalente a 1 002 410$) en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e já depositado na
conta social, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Gomes Lopes e Graça Maria Pina Costa Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de
sócios ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os sóci-
os António Gomes Lopes e Graça Maria Pina Costa Lopes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar sob qualquer forma no capital
social de sociedades existentes ou a constituir mesmo com objecto
social diferente.

ARTIGO 6.º

Depende do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a
estranhos, gozando sempre a sociedade do direito de preferência na
aquisição, o qual de seguida se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, autorizada a movimentar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferida e está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 1000042031

GUARDA

SNACK BAR � A GRELHA OS 4, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 723;
identificação de pessoa colectiva n.º 502363550; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 40/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e corresponde à soma das duas quotas: uma de
2500 �, da sócia Maria da Ascensão de Jesus Brás Carvalho e uma
de 2500 �, do sócio José Manuel Gomes da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042027

COMBUSTÍVEIS DO MÍLEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1081;
identificação de pessoa colectiva n.º 503277819; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 14/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial  foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 � cada, perten-
centes à sócia Investimentos e Participações Irmãos Costa Pais
SGPS, S. A.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042026

MÁRIO PIRES DOS SANTOS & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 793;
identificação de pessoa colectiva n.º 502490721; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 8/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, uma do valor nominal de
4000 �, do sócio Mário Pires dos Santos, e uma outra de 1000 �,
da sócia Dulce de Sousa Roque Pires dos Santos.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042022

VARANDAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504358243; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
no montante de 2500 �, cada, pertencentes aos sócios Francisco de
Jesus Varandas e Henrique Fonseca da Silva

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042020

SANTOS, RIBEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 98;
identificação de pessoa colectiva n.º 500241635; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 30/20011221.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 500 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 �, pertencentes uma ao sócio António Correia dos Santos
e outra aos sócios Maria Amália Dias Gonçalves e António José
Gonçalves Correia dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042017

ARAGONEZ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 500796130; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 28/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais,
de 2500 �, pertencentes aos sócios Hélder de Pina Araújo e António
Gouveia Gonçalves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042013

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTAS � SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1176;
identificação de pessoa colectiva n.º 503555150; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 29/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais de 2500 �, pertencendo uma a cada sócio, José Eduardo da
Silva Santos e Maria José Bartolomeu Andrade Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042010

PÍREZAS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO PRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 229;
identificação de pessoa colectiva n.º 500219001; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 10/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 �, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros, e é formado por quatro quotas iguais, de valor nomi-

nal de 1250 �, e pertence uma a cada um dos sócios, Fernando Pina
Fonseca, José Pina Fonseca, Maria da Conceição Lopes Fonseca e
Maria Rosa Madeira Fonseca.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042006

CARAMELO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 500919860; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 11/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 400 000$ para 5000 �, e em consequência foi
alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de das seguintes
quotas: uma de 4500 �, do sócio António Francisco Caramelo, e
uma de 500 �, da sócia Maria da Conceição Monteiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042002

LUÍS GONZAGA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1812;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20011221.

Certifico que entre Luís Gonzaga Pereira e Fernanda Lopes Pe-
reira é constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Gonzaga Pereira L.da.

ARTIGO 2.º

A sua sede é na povoação de Carvalhal, freguesia de Codesseiro,
concelho de Guarda, podendo abrir filiais em outras localidades.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3750 euros pertencente ao sócio Luís Gonzaga Pereira e outra de
1250 euros pertencente à sócia Fernanda Lopes Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Luís Gonzaga Pe-
reira, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade, des-
de já nomeado gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao triplo do mesmo, na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. Na cessão a estranhos,
gozará do direito de preferência a sociedade em primeiro lugar e,
em segundo lugar, o sócio não cedente.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000042000
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MARTINS DA FONSECA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 501597042; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 39/20011221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 �, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma das duas quotas: uma de
2500 �, do sócio Amadeu Rodrigues Martins da Fonseca, e uma de
2500 �, do sócio José Rodrigues Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000041994

CUNHA MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 501519106; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 17/20011226.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 �, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma três quotas: uma no va-
lor de 1275 �, pertencente ao sócio Manuel Alberto Dinis Abadesso,
uma do valor de 750 �, pertencente ao sócio Joaquim António da
Silva Monteiro e outra de 2975 �, pertencente à sócia SBX � Ser-
viço de Secretariado e Tradução, L.da.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000041991

FERNANDES, COSTA E DOURADO
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1202;
identificação de pessoa colectiva n.º 503620025; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 12/20011226.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi aumentado de 402 000$ para 27 000 �, e em consequência
foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
27 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de 9000 �
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Elsa Alexandra Gon-
çalves Fernandes, Armindo Rodrigues da Costa e Rui Pedro Nunes
Batista.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000041987

LEIRIA
ANSIÃO

SIJOMIG � COMÉRCIO DE MADEIRAS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 731/
020213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020213.

Certifico que entre José Emídio da Silva Simões e Dinora da
Silva Simões, ambos solteiros, maiores, residentes no Lugar de
Portelanos, freguesia de Chão de Couce, concelho de Ansião, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, SIJOMIG � Comércio de
Madeiras L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede de Portelanos, freguesia de Chão
de Couce, concelho de Ansião.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o abate e corte de árvores, comér-
cio de madeiras e exploração florestal, exploração de serração;
construção civil e obras públicas; compra, venda e permuta de bens
imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim; e comércio mate-
riais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Emídio da Silva Simões e Dinora Silva Simões.

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 nomeado gerente o sócio José
Emídio da Silva Simões.

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 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o re-
embolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 1000042315

BATALHA

PATROCÍNIO & MARTINHO � OFICINA BATE CHAPA
E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 76/
890309; identificação de pessoa colectiva n.º 502122374; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/011221.
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Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato e tendo
havido redenominação do capital social para euros.

 O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 �
e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de
2500 � , uma de cada um dos sócios João Pereira Patrocínio e
António Martinho de Oliveira Cordeiro.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000041724

LENAMOTOS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 373/
930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503027898; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/011221.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado, por incorpo-
ração de reservas com a quantia de 602 410$, tendo sido parcial-
mente alterado o contrato e tendo havido redenominação do capi-
tal social para euros.

 O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 �
e corresponde à soma de quatro quotas iguais no valor nominal de
1250 � , uma de cada um dos sócios António da Carmo Bagagem
e mulher Maria Alice Sousa Guerra Bagagem, Isabel Cristina de
Sousa Bagagem e Ana Rita Sousa do Carmo Bagagem.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000041756

BOMBARRAL

SIBOM � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
DE BOMBARRAL, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 297/901228; identificação de pessoa colectiva n.º 502470550;
data da apresentação: 25102001

.
Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficou deposi-

tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000042517

GARAGEM CAPRISTANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 34/
790326; identificação de pessoa colectiva n.º 500124310;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 12; número e
data da apresentação: 5/20020201.

Certifico que por escritura de cessões de quotas, e nomeação de
gerentes, lavrada em 14 de Dezembro de 2001, a fls. 20 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 126 E, do Cartório Notarial de
Bombarral, foram feitos os seguintes registos:

1 � Cessação de funções de gerente, de António Luís Leal, por
renúncia em 14 de Dezembro de 2001.

2 � Cessação de funções de gerente, de José Luís Leal, por re-
núncia em 14 de Dezembro de 2001.

3 � Nomeação de gerentes.
Gerentes: Joaquim José Ventura Ribeiro Pimentel Tavares e

Bernardino Miguel Soares.
Data: 14 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor
Domingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000042516

CALDAS DA RAINHA

CLÍNICA VETERINÁRIA DO VALE DO COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2011; identificação de pessoa colectiva n.º 503056790;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/011214.

Certifico que  relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 202 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais , pertencendo uma a cada
sócio.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042583

EDITE NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1850; identificação de pessoa colectiva n.º 502806672;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, na proporção e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3750 euros pertencente à sócia Edite Maria Rebelo Norte, e uma
de 1250 euros pertencente ao sócio João Luís Rebelo Norte.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000042581

CÉLIA MARIA & ANA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1259; identificação de pessoa colectiva n.º 501707883;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
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respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada sócio.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000042577

GONÇALVES & CARVALHEIRO � COMÉRCIO DE PEIXE
E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2895; identificação de pessoa colectiva n.º 505032287;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a cessação de funções do gerente Marco Paulo do Rosário
Carvalheiro, por renúncia de 5 de Junho de 2000.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042576

MÁRIO CALDEIRA � PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3246; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020304.

Certifico que por Mário Manuel Bruno Caldeira, solteiro, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário Caldeira � Produções,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Vicente Paramos, 27,
B, freguesia de Santo Onofre, cidade e concelho de  Caldas da
Rainha.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades fotográficas, produção
de filmes e de vídeos e actividades técnicas de pós-produção, edi-
ção de revistas e reportagens e outras actividades a empresas e
particulares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros correspondendo a uma quota de tal valor, pertencente
ao sócio único Mário Manuel Bruno Caldeira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão
do sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já fica nomeado
gerente, podendo designadamente nomear gerentes.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 30 vezes o capital social.

Foi conferida e está conforme.

11 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000052632

PARAÍSO DA TORNADA � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2148; identificação de pessoa colectiva n.º 503290661;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/011214.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 502 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

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, Carlos Manuel do Espíri-
to Santo Paulo e Susana Maria Sales Silva Paulo.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira 1000042673

LABDEPRO, LABORATÓRIO TÉCNICO
DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1718; identificação de pessoa colectiva n.º 502585870;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 34/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3000 euros pertencente ao sócio José Eduardo Pereira Monteiro
Ribeiro e uma de 2000 euros pertencente ao sócio Louis Borga
Gomes.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042671

PASTELARIA LÁLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1822; identificação de pessoa colectiva n.º 502768088;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 125 � 31 de Maio de 200211 394-(100)

capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas no valor nomi-
nal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, José Rocha Gui-
lherme e Graciete Mabilde Lopes.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000042668

CAMPIESTRADAS � LIMPEZAS DE BERMAS E RIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3030; identificação de pessoa colectiva n.º 505533987;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/011214.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento do capital para
50 000 euros, após aumento de 45 000 euros, subscrito em dinhei-
ro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das res-
pectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em duas quotas, do
valor nominal de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

§ único Por deliberação da assembleia geral, tomada por unani-
midade dos sócios, poderão ser-lhe exigidas aos sócios prestações
suplementares, até ao montante de 200 000 euros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha 1000042665

EURORAINHA � MARKETING, GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2070; identificação de pessoa colectiva n.º 503156485;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/011217.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, na proporção e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
1500 euros do sócio João Francisco de Jesus e outra de 3500 euros
da sócia Rita Cláudia Reis de Jesus.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

1 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000042663

CALDINTER � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2509; identificação de pessoa colectiva n.º 504016202;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 3 e 4/010905.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Francisco Pereira Antunes, em
8 de Setembro de 2002, por renúncia;

b) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado os artigos 1.º,
3.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta  a firma CALDINTER � Indústria
Hoteleira, L.da e tem a sua sede no Aldeamento Rainha Sol, lote 5,
freguesia de Caldas da Rainha, Santo Onofre, concelho de Caldas
da Rainha.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais valores constantes da escrituração é de 5 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
4 500 000$ e outra no valor nominal de 500 000$, pertencentes à
sócia Maria Goreti Santos da Costa.

4.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à
sócia Maria Goreti Santos da Costa, desde já nomeada gerente.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura da gerente
Maria Goreti Santos da Costa.

Data da nomeação: 8 de Setembro de 2000.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000042660

RESTEX EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2334; identificação de pessoa colectiva n.º 503690821;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 24 e 25/011213.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Deslocação da sede social para o Hemiciclo João Paulo II, 12,
4.º direito, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do
Pópulo, concelho de Caldas da Rainha;

b) Alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após o aumento de 602 410$, subscrito
em dinheiro, sendo em 501 928$ pelo sócio José António Fiúza
Correia de Sá e em 100 482$ pela sócia Maria João dos Anjos Luís
de Sequeira Corrêa de Sá, como reforço das respectivas quotas, ten-
do sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4000 euros do sócio José António Fiuza Correia de Sá, e uma de
1000 euros da sócia Maria João dos Anjos Luís de Sequeira Corrêa
de Sá.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042655

CAIXIREI � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3224; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
011217.
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Certifico que entre Carlos Manuel Rodrigues Vicente e mulher
Maria da Natividade Santos Martins, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CAIXIREI � Caixilharia de Alu-
mínio L.da, vai ter a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 134, lugar
de Casal do Rei, freguesia de Vidais, concelho de Caldas da Rainha.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da
gerência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e montagem de serralharia
civil, caixilharias e vidros. Construção civil e obras públicas, com-
pra, venda e arrendamento de imóveis. Comércio de materiais de
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manu-
el Rodrigues Vicente e Maria da Natividade Santos Martins.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertencem aos gerentes
nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes, os sócios Carlos Manuel Rodrigues Vicente e Maria da Nati-
vidade Santos Martins. Para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, sejam de que natureza forem, é apenas necessá-
ria a assinatura de um gerente.

§ único. Em ampliação dos poderes de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar, trocar e vender automóveis;
b) Comprar, trocar e vender imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou de trespasse qualquer estabeleci-

mento comercial ou industrial;
d) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades,

mesmo com objecto social diferente do seu;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e bem assim subscrever e

desistir de queixas crime.
ARTIGO 5.º

É livremente permitida a divisão e cessão, total ou parcial de
quotas entre sócios ou destes a favor dos seus descendentes ou da
própria sociedade, não carecendo do consentimento da mesma.

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos, fica sujeita ao di-
reito de preferência da sociedade em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judi-

cial da quota;
d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros, no prazo de

30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-
dir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo de
90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento do
facto que a justifique.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, sendo deliberado em assembleia geral, quais as condi-
ções, nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, nos termos a estabelecer em assembleia geral, até ao décuplo
do capital social.

Foi conferida e está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042653

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 5/020204.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a nomeação dos seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração: José Feliciano Coutinho, presidente;
Maria da luz de Sousa Nunes Feliciano Coutinho e Maria do Li-
vramento Feliciano Coutinho Bento.

Conselho fiscal: Joaquim Miguel Ferreira Mendes, presidente;
Francisco Adriano Baptista de Castro Torres, casado, revisor oficial
de contas, e Bruno Gonçalo Nunes Coutinho; suplente: Henrique
Manuel da França Sommer Ribeiro, revisor oficial de contas.

Prazo: Quadriénio 2002/2005.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2002.

Foi conferida e está conforme.

7 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042650

ARTOPO � DESENHO E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2385; identificação de pessoa colectiva n.º 503782360;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/011123.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento em dinheiro, subscrito
em 2604,21 euros pelo sócio Humberto Cipriano Vieira de
Figueiredo e em 400,60 euros pela sócia Maria Vieira Custódio
de Figueiredo, como reforço das respectivas quotas, tendo sido
alterado o artigo 3.º o qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4350 euros do sócio Humberto Cipriano Vieira de Figueiredo e uma
de 650 euros da sócia Maria Vieira Custódio de Figueiredo.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000042647

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 8/020102.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 1 500 000 euros, após aumento de 115 723 000$, subs-
crito em dinheiro, com a emissão de 115 000 acções e para
arredondamento do valor das acções, tendo sido alterados os arti-
gos 4.º, o n.º 1 do 5.º e o n.º 1 do 15.º, os quais ficaram com a re-
dacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 1 500 000 euros encontran-
do-se representado por 300 000 acções, no valor nominal de 5 euros
cada uma.

5.º

1 � As acções são ao portador, podendo haver títulos de 1, 5,
10, 20, 50, 100, 500, 5000 e 10 000 acções.

15.º

1 � A cada conjunto de 20 acções corresponde um voto.
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Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042643

PREÇO CERTO � CALÇADO, PRONTO A VESTIR
E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1997; identificação de pessoa colectiva n.º 503034525;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 36/011213.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, subscrito em di-
nheiro pelos sócios, na proporção e como reforço das respectivas
quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a redac-
ção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas, uma de 3000 euros do sócio Manuel Ferreira Paulo e
outra de 2000 euros da sócia Maria Celeste Santos Gerardo.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Conferida e está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042641

SOLAR DO REGUENGO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2212; identificação de pessoa colectiva n.º 503430889;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 11 e 12/011213.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente André do Couto Henriques
Lourenço, por renúncia de 30 de Outubro de 2001.

b) Alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após o aumento de 552 410$, subscrito
em dinheiro pelo sócio Domingos Henriques Lourenço, como re-
forço da respectiva quota, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual
ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros, e representa-se por três
quotas, sendo uma de 3877,70 euros do sócio Domingos Henriques
Lourenço e duas iguais de 561,15 euros, uma de cada um dos só-
cios Maria Inês do Couto Henriques Lourenço e André do Couto
Henriques Lourenço.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira 1000042629

GINÁSIO CALDAS � GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1516; identificação de pessoa colectiva n.º 502209402;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 31/011213.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira 1000042620

FRUTI-HORTOBAÇA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2262; identificação de pessoa colectiva n.º 503554901;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/011213.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042610

CONDOMINOESTE � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2541; identificação de pessoa colectiva n.º 504077856;
data da apresentação: 011206.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000042607

GRUASOESTE � SOCIEDADE DE VENDA E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020103.

Certifico que entre Ester Maria Martins Ribeiro Pedro, casada
com Mário Filipe Sabino de Almeida Pedro, na separação de bens,
e Luís Miguel Martins Ribeiro, solteiro, maior, 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 GRUASOESTE � Sociedade
de Venda e Aluguer de Equipamentos, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Bernardino Simões,
27, Bairro de São Cristovão, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo,
concelho de Caldas da Rainha.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências, ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de maqui-
nas e equipamentos industriais, não industriais e embarcações,
moveis ou não. Aluguer de equipamentos de carga com ou sem
operador. Importação e exportação de maquinas e equipamentos
industriais, não industriais e embarcações, moveis ou não.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
de valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes à sócia Ester
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Maria Martins Ribeiro Pedro e ao sócio Luís Miguel Martins Ri-
beiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção conforme ai for deliberado.

2 � Para vincular 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 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Ester Maria Martins
Ribeiro Pedro.

5 � A gerência não pode vincular a Sociedade em negócios de
favor, quer através do aval, saque ou aceite de letras, ou conces-
são de qualquer tipo de garantias relativas a actividades alheias ao
objecto social, salvo se a assembleia geral de sócios consentir tal
vinculação através de deliberação tomada por unanimidade dos
votos correspondentes ao capital social.

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, em agrupamentos complementares de em-
presas ou associar-se pela forma que entender mais conveniente.

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 se-
guida, 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 adjudica-

ção 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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Quando os sócios sejam condenados por crime doloso;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
i) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da Sociedade, prestado por deliberação tomada por
maioria, em assembleia geral.

2 � No caso previsto nas alíneas c) e g) do número anterior, a
quota será amortizada pelo seu valor nominal.

3 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou varias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

4 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

5 � Se for 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.

Foi conferida e está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042603

B & G � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
020201.

Certifico que entre Paulo Alexandre Rosário Guerra, casado com
Sandra Aida Gonçalves Ferreira Guerra, na comunhão de adquiri-
dos e Rui Miguel Pinto Brito, casado com Júlia Maria Martins de
Barros Pinto Brito, 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 B e G � Comercialização e Distri-
buição de Audiovisuais L.dae tem a sua sede na Rua da Paz, 6, A, fre-
guesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

2 �  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

CAPITULO II
Objecto

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto comercialização, distribuição,
produção e edição de produtos audiovisuais.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

CAPITULO III
Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, e está dividido em duas
quotas, de valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
5000 euros.

CAPITULO IV
Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

CAPITULO V
Quotas

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, porém,
as cessões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reserva-
do o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos
sócios não cedentes em segundo lugar.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

CAPITULO VI
Disposição final

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Conferida e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042599

FORMACAL � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2069; identificação de pessoa colectiva n.º 503156469;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/011217.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, na proporção e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
1500 euros do sócio João Francisco de Jesus e outra de 3500 euros
da sócia Carla Teresa Reis de Jesus.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042597

MANUEL BARRETO � MADEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
011214.

Certifico que por Manuel Francisco Sales Henriques de Sousa
Barreto, casado com Maria de Fátima de Jesus Casimiro Coito
Barreto, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

1.º

Tipo

É constituída uma sociedade por quotas que tem como único
sócio Manuel Francisco Sales Henriques de Sousa Barreto.

2.º

Firma

A sociedade adopta a firma, Manuel Barreto � Madeiras,
Unipessoal, L.da.

3.º

Sede

Tem a sua sede na Rua de Artur Figueiroa Rego, Quinta de Santo
António, na freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do
Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, a sua duração é por tempo
indeterminado e o seu início conta-se a partir de hoje, e a gerência
fica autorizada a deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para um
concelho limítrofe.

4.º

Objecto

O seu objecto é o comércio por grosso de madeiras, materiais de
construção, ferragens, máquinas e equipamentos industriais, tintas,
vernizes e similares, construção de edificações e coberturas de
madeira.

5.º

Capital

1 � O capital social é de 15 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota do mesmo valor que
pertence ao sócio único Manuel Francisco Sales Henriques de Sousa
Barreto.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares, até 20 vezes
o valor do capital social.

6.º

Gerência

A sociedade terá um gerente que será o único sócio, enquanto
outro não for designado em assembleia geral, com dispensa de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado.

7.º

Autorização

Fica a gerência desde já autorizada a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis sujeitos a registo, bem como tomar de arrenda-

mento para a sociedade quaisquer imóveis destinados á prossecu-
ção do objecto social.

Foi conferida e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042593

PAZINFOR � MEDICINA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
011214.

Certifico que entre Fausto João Simões da Cunha Viegas, casa-
do com Conceição Maria Alves Cenicante Viegas, na comunhão de
adquiridos e João Paulo Alves Cenicante Simões Viegas, solteiro,
maior, 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 PAZINFOR � Medicina e
Informática L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. José Venâncio Paulo
Rodrigues, 35, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, Caldas da
Rainha, concelho de Caldas da Rainha.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como criar filiais, sucursais, agên-
cias, delegações ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto medicina, exercício de actividades
médicas e outras ligadas à medicina; informática, compra e venda
de material informático e programação de sistemas.

§ único. A sociedade poderá subscrever, adquirir  ou alienar
participações de toda a espécie, tomar parte ou interessar-se, por
qualquer forma e com qualquer entidade, noutras sociedades, em-
presas, agrupamentos complementares, consórcios ou associações,
existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei
reguladora, bem como fazer-se representar nos respectivos órgãos
sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins, sem ne-
cessidade de deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas com os valores
nominais, uma de 4489 euros, pertencente ao sócio Fausto João
Simões da Cunha Viegas e outra de 511 euros, pertencente ao só-
cio João Paulo Alves Cenicante Simões Viegas.

2 � Por deliberação, unânime, dos sócios poderão ser exigidas
aos mesmos prestações suplementares de capital até ao montante
global correspondente ao décuplo do capital social, existente à data
da deliberação e na proporção das suas quotas..

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, fican-
do desde já nomeado gerente Fausto João Simões da Cunha Viegas,
já identificado.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente, incluindo-se poderes para a subscrição,
aquisição, alienação ou oneração de participações noutras socieda-
des, e, ainda, adquirir, alienar e locar imóveis e móveis, incluindo
veículos automóveis, de e para a sociedade.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada pelos gerentes em fi-
anças, abonações, letras de favor ou outros actos e contratos estra-
nhos aos negócios sociais, sob pena de ser individual e não social
a responsabilidade assumida.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Na cessão de quota de sócio não médico ou de sócio médi-

co a terceiros ou a sócio não médico, gozam de preferência, em
primeiro lugar, os sócios médicos que o desejarem e na proporção
das suas quotas, e em segundo lugar a própria sociedade.
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ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quer por
acordo com o próprio sócio que dela for titular, quer compulsi-
vamente, nos casos regulamentados na lei e, ainda nas seguintes
situações:

a) Por interdição ou morte de qualquer sócio ou, sendo pessoa
colectiva, pela sua dissolução;

b) Se o sócio que a possuir for julgado, falido ou insolvente;
c) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou, por qual-

quer forma, tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial ou administrativo;

d) Quando, em caso de divórcio ou separação judicial de um
sócio, a quota não seja adjudicada exclusivamente ao respectivo
titular;

e) Se a quota total ou parcialmente cedida com violação das re-
gras de consentimento e preferência estabelecidas no artigo 5.º;

f) Por exoneração ou exclusão do sócio nos casos previstos na
lei.

2 � Salvo acordo unânime dos sócios, a contrapartida da amor-
tização, nos casos previstos nas alíneas a), b) e c) no n.º 1, será o
valor que couber à quota segundo o último balanço aprovado ou,
caso a sociedade o entenda, segundo um balanço especialmente
elaborado para o efeito, nas hipóteses das alíneas d), e) e f) será tão
somente o valor nominal da quota.

3 � A amortização considera-se realizada mediante o depósito
da primeira prestação no Banco Espírito Santo; S. A. sociedade
aberta, à ordem de quem de direito.

4 � O pagamento do valor da quota amortizada será efectuado
conforme decisão da assembleia geral.

5 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 desta cláusula, a socie-
dade terá ainda o direito de , em vez de amortizar a quota abrangida
pelo disposto do n.º 1, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou
por terceiro, podendo, no primeiro caso, a quota figurar no balan-
ço como amortizada e, posteriormente, também por deliberação da
assembleia geral, em vez dela serem criadas uma ou mais quotas
destinadas a ser alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária do sócio em assembleia geral, poderá
ser deferida a terceiros, para além dos seus ascendentes, descenden-
tes, cônjuges ou sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se, em face do Código Deontológico da Or-
dem dos Médicos, a respeitar os seguintes princípios:

1 � A plena independência profissional do sócio médico,
designadamente para a prática de actos médicos lícitos, escolha dos
meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, indicação de espe-
cialistas, mesmo que estranhos à sociedade, e de hospitais.

2 � A livre escolha do médico pelo doente.
3 � O respeito pelo segredo profissional e pelo destino dos pro-

cessos clínicos em caso de extinção ou dissolução da sociedade.

ARTIGO 9.º

É nomeado director clínico o sócio gerente, médico Fausto João
Simões da Cunha Viegas, portador da cédula profissional,
n.º 24 714, emitida em 26 de Novembro de 1981, pela Ordem dos
Médicos, Secção Regional Sul.

ARTIGO 10.º

A sociedade e todos os seu sócios obrigam-se ainda a respeitar
as normas deontológicas aplicáveis ao exercício da actividade pro-
fissional médica.

ARTIGO 11.º

Os sócios médicos respondem, exclusiva e pessoalmente, peran-
te os seus doentes, e são também individualmente responsáveis
deontológica e disciplinarmente, por qualquer violação, da socie-
dade ou de um sócio não médico, das normas deontológicas apli-
cáveis no exercício da sua actividade profissional.

ARTIGO 12.º

O médico punido disciplinar ou penalmente, com suspensão do
exercício da profissão, não receberá qualquer participação corres-
pondente a honorários durante o período da suspensão.

ARTIGO 13.º

As alterações a este pacto social, bem como o regulamento in-
terno da sociedade e suas alterações, ficam sujeitas a prévia homo-
logação do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos.

ARTIGO 14.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 e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000042590

BRANEL INVESTIMENTOS TURÍSTICOS � IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3011; identificação de pessoa colectiva n.º 500047561,
data da apresentação: 011212.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000042586

AGÊNCIA FUNERÁRIA SUSANA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3231; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020114.

Certifico que por Susana Maria Marques Ferreira Gomes, casa-
da com Francisco José Batalheiro Gomes, na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Susana Gomes
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Cardeal Alpedrinha, 49,
nesta cidade e concelho de Caldas da Rainha, freguesia de Caldas da
Rainha, Santo Onofre.

2.º

O objecto social consiste no fabrico de campas em granito e
mármore, gravações de letras, venda de urnas, transladações para
todo o país, todos os serviços referentes a este ramo com carro
funerário próprio, venda de flores naturais e artificiais, arranjos e
coroas.

3.º

O capital é de 5000 euros, a realizar no prazo de seis meses a
contar de hoje, representado por uma única quota desse valor no-
minal, pertencente à sócia Susana Maria Marques Ferreira Gomes.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbe à geren-
te Susana Maria Marques Ferreira Gomes, desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um do gerente.

5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, e por deliberação da
sócia, podem ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 20 000 euros.

6.º

A sócia poderá fazer à sociedade todos os suprimentos que en-
tender necessários, com ou sem juros, conforme for deliberado em
assembleia geral.

Foi conferida e está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000042582

GEREPLUS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3248; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020305.
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Certifico que entre Miguel Patriarca Ramalho, casado com Ana
Rita Aleman Ferreira Serrano Ramalho, na comunhão de adquiridos;
Ricardo Miguel Amaral Mendes, casado com Susana Maria Cordei-
ro Duarte Mendes, na comunhão de adquiridos; e Samuel David
Morais Franco, solteiro, maior foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEREPLUS �  Contabilidade
e Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Praça da República, 58, 1.º,
dirieto, Caldas da Rainha, freguesia da Nossa Senhora do Pópulo,
concelho de Caldas da Rainha.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social para outro
local, dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como criar, em
território nacional ou estrangeiro, agências sucursais, filiais ou
quaisquer outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de contabilidade,
comercialização e assistência informática, projectos e consultoria,
formação profissional, centro de explicações e acompanhamento,
bem como a prestação de serviços.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 7500 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
2500 euros, cada uma de cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
bastando a de um só em actos de mero expediente.

4 � A qualquer dos gerentes é expressamente proibido obrigar
a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais
como fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação de lucros da sociedade.

6 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � As cessões de quotas a estranhos dependem sempre do con-

sentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência, subordinando-se
tal direito ao regime da lei geral.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o titular as ceder em infracção ao disposto no artigo 5.º;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluí-

da em massa falida ou insolvência;
d) Quando em virtude de partilha por divórcio ou separação ju-

dicial de pessoas e bens a quota fique a pertencer ao cônjuge que
não seja o seu titular;

e) Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.

7.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações que
admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital ao montante global de 20 000 euros.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades com objecto diferente do seu, bem como em sociedades re-
guladas por leis especiais, e em agrupamentos complementares de
empresas.

Foi conferida e está conforme.

12 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000052630

WESTHOUSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3249; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020305.

Certifico que por António Victor da Silva, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma WESTHOUSE � Sociedade de
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Almirante Cândido dos Reis, 64, 1.º, loja 26, freguesia de Nossa
Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação da sociedade em qualquer
ponto do país ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio António Victor da Silva.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global de 49 980 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo do sócio, desde já no-
meado gerente ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a
ser por ele designadas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja
a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades de responsabilidade limitada
não fique na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Foi conferida e está conforme.

12 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000052627

CÉLIA & SILVA � PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3250; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020307.

Certifico que entre Vítor Manuel Sousa da Silva e mulher, Célia
Maria Malta Gomes da Silva, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Célia & Silva � Pronto-a-Vestir, L.da

que tem a sua sede na Rua da Capela, 10, no Casais de São Jacin-
to, freguesia de Couto, concelho de Caldas da Rainha.

2.º

O objecto social consiste na comercialização de artigos de con-
fecção e de desporto.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, no valor nomi-
nal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, Vítor Manuel Sousa
da Silva e Célia Maria Malta Gomes da Silva.

4.º

A administração e representação da sociedade incumbem à ge-
rência, cujo membros podem ser escolhidos de entre os sócios e
estranhos à sociedade, ficando desde já nomeados gerentes ambos
os sócios.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remune-
rados ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
§ 3.º Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, sub-fianças,

letras de favor e quaisquer outros actos estranhos aos negócios
sociais.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida en-
tre os sócios; a estranhos depende do consentimento da sociedade
que terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em
segundo.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 10 000 euros.

Foi conferida e está conforme.

12 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernan-
des Ferreira. 1000052624

FARCÉU � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2484; identificação de pessoa colectiva n.º 503993069;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 61/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, na proporção e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4375 euros e
outra de 625 euros, pertencendo aos sócios Fernando Guilherme
Henriques Júnior e Maria do Céu dos Santos Luís Júnior, respecti-
vamente.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052623

DOMINGOS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2107; identificação de pessoa colectiva n.º 503214728;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 65/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambas os sócias, em parte iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais valores é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quo-

tas de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
Fernanda Filipe Gonçalves e Ana Isabel da Silva Domingos.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052621

CARLOS & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1724; identificação de pessoa colectiva n.º 502597755;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das quo-
tas de Carlos Manuel Pedroso Pereira de Barros, com 2500 euros,
Fernando Manuel Gonçalves com 2500 euros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

4 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052620

AZURENT � SOCIEDADE DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 502293780;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 51/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, na proporção e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor nominal 2500 euros pertencente ao sócio José da
Silva Casimiro; uma no valor nominal de 1000 euros e outra de 1500 euros,
ambas pertencentes à sócia Maria Amélia dos Santos Casimiro.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052619

RELOJOARIA ALCINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 841; identificação de pessoa colectiva n.º 500658560;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 24/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro, por todos os sócios, na proporção e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em três quotas, uma no valor nominal de 3787,50 euros da
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sócia Virgínia Rosa Pedroso de Barros, e duas iguais do valor no-
minal de 606,25 euros, uma de cada um dos sócios Deolinda
Filomena Pedroso Pereira de Barros Monteiro e Carlos Manuel
Pedroso Pereira de Barros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

4 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052615

CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 907; identificação de pessoa colectiva n.º 500733031;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 402 410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios, em partes iguais e como reforço das respec-
tivas quotas, tendo sido alterado o artigo 4.º o qual ficou com a
redacção seguinte:

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas de
2500 euros cada uma, sendo uma de cada sócio, integralmente reali-
zado em dinheiro e pela transferência que os sócios fazem para a
sociedade do estabelecimento que a seguir indicam e que lhes per-
tence em comum. Estabelecimento comercial de drogaria e arti-
gos congéneres, instalado no rés-do-chão, com os n.os 1-A e 1-B, da
Rua do Diário de Notícias (antes Rua do Chafariz das 5 Bicas) e
n.º 2 da Rua da Nazaré, do prédio urbano com duas frentes, uma para
a Rua da Nazaré e outra para a Rua do Diário de Notícias, freguesia
de Nossa Senhora do Pópulo, cidade e concelho de Caldas da Rai-
nha, descrito na Conservatória do Registo Predial das Caldas da
Rainha sob o n.º 43 808 do livro de notas para escrituras diversas
n.º B-106, e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 657-A.º que
atribuem ao referido estabelecimento o valor de 2992,79 euros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000052613

AQUIJÓIAS � JOALHARIA E OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2045; identificação de pessoa colectiva n.º 503107093;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 67/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios, em partes iguais e com reforço das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio Joa-
quim dos Santos Carvalho e Maria José dos Santos Sousa Inácio.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000052606

CENTRO BIODIETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1803; identificação de pessoa colectiva n.º 502733748;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 62/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios, em partes iguais e como reforço das respec-
tivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
pertencendo uma ao sócio Jacinto da Silva Tomás e outra à sócia
Helena Maria Machado Lourenço.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000052603

FILIPE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1035; identificação de pessoa colectiva n.º 501205373;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 72/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 202 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais valores é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quo-
tas de 2500 euros, cada, uma de cada sócio Sérgio Manuel Rosa
Filipe e Ercília Maria Casimiro Ribeiro Filipe.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052597

MÓVEIS SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 653; identificação de pessoa colectiva n.º 500199191; data
da apresentação: 011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052595

VIVEIROS ROQUE & MERCEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1686; identificação de pessoa colectiva n.º 502535180;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 57/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000052592
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EQUIPCALDAS � COMÉRCIO E ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2703; identificação de pessoa colectiva n.º 504324756;
data da apresentação: 011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000052589

SOGERELA � COMÉRCIO DE GESSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2946; identificação de pessoa colectiva n.º 503337978;
data da apresentação: 011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas dos anos
de exercício de 1999 e de 2000.

Foi conferida e está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim
Fernandes Ferreira. 1000052586

PRAÇAMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2660; identificação de pessoa colectiva n.º 504280597;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento em dinheiro, subscrito em
134 136$ pela sócia Ana Margarida Henriques Pinheiro Ferreira
Isaque, e em 134 137$ por cada um dos sócios Alberto Filipe
Ferreira Linto e Graciete Martins Horta, como reforço das respec-
tivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas uma de 1666,67 euros
do sócio Alberto Filipe Ferreira Linto; uma de 1666,66 euros da sócia
Ana Margarida Henriques Pinheiro Ferreira Isaque; e uma de
1666,67 euros, pertencente à sócia, Graciete Martins Horta.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000052585

ÁGUAS MORNAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2698; identificação de pessoa colectiva n.º 504475940;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 48/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por todos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de

quatro quotas iguais de 1250 euros, uma de cada um dos sócios,
David Norberto Fernandes Moniz, Hélio Luís Gomes Belo Pereira
dos Santos, Paulo Jorge da Cunha Vaz e Pedro Miguel de Oliveira
Marques.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052581

VETECALDAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2531; identificação de pessoa colectiva n.º 504050184;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 63/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
pertencendo uma à sócia Maria Felicidade Franco dos Santos e
outra ao sócio António dos Santos.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

7 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052578

JOSICALDAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2404; identificação de pessoa colectiva n.º 503831948;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 71/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios, em partes iguais e como reforço das respec-
tivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios
António José Bértolo da Silva e José Colaço.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

8 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000052573

GRANJAL & GRANJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2524; identificação de pessoa colectiva n.º 504050150;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 73/011227.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscri-
ta a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, subscrito em
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dinheiro por todo os sócios, na proporção e como reforço das res-
pectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Helena Granjal
Martins, uma do valor de 2000 euros, pertencente à sócia Maria
Amélia Abrantes Granjal Gouveia, e duas quotas de 250 euros, uma
de cada um dos sócios Faustino José Martins e Carlos Fernando
Coelho Gouveia.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimi-
dade dos sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares
até ao montante global de 24 909,89 euros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

8 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000052571

ANTÓNIO CARVALHO MEDALHA & FILHOS
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2566; identificação de pessoa colectiva n.º 504111329;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24/
010713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Alteração parcial do contrato, com nomeação de gerentes, ten-
do sido alterado o artigo 6.º o qual ficou com a redacção seguinte:

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, fica
a cargo dos sócios ou não sócios que forem designados em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes António
Manuel Alves Luís, Joaquim Acácio Ferreira Henriques Alves e Rui
Hipólito Martins, já identificados.

2 � A sociedade obrigar-se em todos os actos e contratos com
a assinatura de dois gerentes, nomeadamente na compra, venda e
locação de quaisquer veículos automóveis.

3 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

4 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em actos, con-
tratos e documentos que não digam respeito aos seus negócios,
nomeadamente fianças, avales e letras de favor, respondendo o
infractos pelos danos que venha a causar à sociedade.

Data da nomeação dos gerentes: 8 de Junho de 2001.
b) Cessação de funções dos gerente António Carvalho Medalha,

Cesaltina de Melo Colela Lemos Medalha, Rui António Domingos
Martins e Rui Manuel de Sousa Medalha, por renúncia em 8 de
Junho de 2001.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

11 de Julho de 2001. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000052569

LEIRIA

FLUCASA � MONTAGEM DE ESTORES, TECTOS FALSOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 356, 56-A, Maceirinha,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8004/
20011207; identificação de pessoa colectiva n.º P505355558;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 118/20011207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º Fernando Henriques de Azevedo, identificação fiscal

n.º 116973030, casado com Celeste Maria Adriano Azevedo, sob o
regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia e conce-
lho da Batalha.

2.º Cláudio Renato Adriano de Azevedo, identificação fiscal
n.º 198753845, solteiro, maior, natural da freguesia de Maceira,
concelho de Leiria; e

3.º Márcia Catarina Adriano de Azevedo, identificação fiscal
n.º 220382999, solteira, maior, natural da freguesia e concelho de
Leiria.

Todos os outorgantes são residentes na Estrada Nacional 356,
56 A, lugar de Maceirinha, freguesia de Maceira, concelho de
Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLUCASA � Montagem de
Estores, Tectos Falsos e Pavimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 356, 56-A,
lugar de Maceirinha, freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e montagem de tectos
falsos, pavimentos, estores, habitações pré-fabricadas, construção
civil e comércio de produtos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
7500 euros pertencente ao sócios Fernando Henriques de Azevedo;
e duas iguais de 3750 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Cláudio Renato Adriano de Azevedo e Márcia Catarina
Adriano de Azevedo.

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 todos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo obrigatória a
assinatura do gerente Fernando Henriques de Azevedo.

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 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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

legitimários;
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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.
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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.

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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fi-
xadas 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.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente aprovados, 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, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000042069

DENGO � CAFÉ E SELF-SERVICE, L.DA

Sede: Rua de Francisco Clemente, lote 7, rés-do-chão,
lugar de Casal da Rabeca, freguesia de Marrazes,

concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8009/
20011211; identificação de pessoa colectiva n.º P505840936;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 102/20011211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Américo
de Almeida Cândido, identificação fiscal n.º 193375702, e mulher,
Silvina Aparecida da Silva Norte Cândido, identificação fiscal
n.º 193375699, casados sob o regime de comunhão de adquiridos,
naturais ele da freguesia de Moldes, concelho de Arouca, e ela do
Brasil residentes na Estrada Figueira da Foz, lote 3, 2.º, direito,
lugar de Rego d�Água, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENGO � Café e Self-
Service, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Clemen-
te, lote 7, rés-do-chão, lugar de Casal da Rabeca, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria.

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
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café e restaurante
self-service.

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 de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Américo de Almeida Cândido e
Silvina Aparecida da Silva Norte Cândido.

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
é suficiente a assinatura de um gerente.

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembol-
sáveis 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 equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

29 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000042075

CARPINTLIS � CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua da Ferraria, 303, lugar de Ponte da Pedra,
freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8019/
20011214; identificação de pessoa colectiva n.º P505548933;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 81/20011214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º Leonel Cordeiro Duque, identificação fiscal n.º 208054898,

casado com Sónia Maria Esperança Jorge Duque;
2.º Gilberto Cordeiro Duque, identificação fiscal n.º 195788320,

casado com Dulce Maria Dinis Neto; e
3.º Fernando Alberto Cordeiro Duque de Carvalho, identificação

fiscal n.º 141614102, casado com Helena Maria Dinis Fernandes,
natural da dita freguesia de Regueira, concelho de Leiria.

Os outorgantes são todos casados sob o regime da comunhão
geral e, salvo quem leva indicação diversa, naturais da freguesia e
concelho de Leiria, todos os residentes na indicada freguesia de
Regueira de Pontes, lugar de Chãs, o primeiro na Rua do Lavradio,
64, e os dois últimos na Rua da Fonte Velha, 383 e 314, respecti-
vamente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARPINTLIS � Car-
pintaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ferraria, 303, lugar
de Ponte de Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, concelho de
Leiria.

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.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de carpintaria
mecânica; fabricação de mobiliário e serração; e comercialização
dos artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais de 5000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Leonel Cordeiro Duque, Gilberto Cor-
deiro Duque e Fernando Alberto Cordeiro Duque de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
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 � A gerência da sociedade não poderá vincular a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras
de favor, abonações, fianças, cauções ou outros documentos seme-
lhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios,
desde que totalmente liberadas, independentemente do seu consen-
timento, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Se o sócio for vencido em, processo judicial entre ele e a

sociedade, seja qualquer a parte que mova a acção;
d) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial,

fiscal ou administrativa.
2 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar do

balanço a efectuar para o efeito e será paga através de depósito na
Caixa Geral de Depósitos, em duas prestações a efectuar dentro de
seis meses e um ano, respectivamente, após a deliberação de amor-
tização.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representam a totalida-
de 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
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000042082

ÓBIDOS

TENBÉLTICO � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE CAMPOS DE TÉNIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 260;
identificação de pessoa colectiva n.º 503888699; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 34/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital com a quantia de 602 410$, em dinheiro, subscrito por
ambas as sócias, na proporção das respectivas quotas, e em refor-
ço das mesmas, tendo sido alterado o artigo 4.º do pacto social, o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido da seguinte forma:

a) Uma quota da sócia BÉLTICO � Empreendimentos Turís-
ticos, S. A., no valor de 4900 euros;

b) Uma quota da sócia BÉLTICO � Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais, S. A., no valor de 100 euros.

O texto actualizado do contrato de sociedade, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 1000039847

CANIL DO BOM SUCESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 312;
identificação de pessoa colectiva n.º 504428594; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital com a quantia de 602 410$, em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios, em partes iguais, e em reforço das respectivas
quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Paulo Nuno
Salvador Rebelo Freire e pertencente à sócia Catarina Salvador
Rebelo Freire Rodrigues.

O texto actualizado do contrato de sociedade, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

31 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 1000039842

PENICHE

LIPECASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1168;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020116.

Certifico que entre Luís Filipe Costa Pereira e mulher Maria
Albertina Ferreira dos Santos Pereira, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIPECASA � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 6, no
lugar e freguesia de Serra d�El Rei, concelho de Peniche.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda 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 na actividade de indústria de
construção civil, administração, compra, venda e revenda de pro-
priedades, urbanizações e loteamentos, alteração e reconstrução de
coberturas, estuques, pinturas e outros revestimentos. Limpezas,
conservação de edifícios, assessoria técnica, prestação de serviços,
arrendamentos urbanos e rústicos, directos ou por conta de tercei-
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ros. Transportes em veículos com peso bruto igual ou inferior a três
toneladas e meia e armazenagem de mercadorias e bens móveis.
Importação e exportação de materiais de construção civil e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 5000 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade 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, os sócios.

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 se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção 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 caos de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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

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 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.

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 co-
mum.

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.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000040622

MOISÉS OLIVEIRA MARQUES
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291831; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/020110.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade em epígrafe e au-
mentado o capital de 500 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência sido alterado o contrato de sociedade quanto aos ar-
tigos 2.º, 3.º e 4.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Travessa do 1.º de Dezembro, 1,
em Ferrel, freguesia de Ferrel, concelho de Peniche.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos agrí-
colas e alimentares.

4.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita so-
cial e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada uma tituladas uma por cada sócio: Moisés Oli-
veira Marques e Gisela Maria Anastácia Oliveira Marques.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000040623

CIVISERRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1166;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020111.

Certifico que entre Francisco José Marques D�Oliveira e mulher
Lúcia Maria Franco Nobre D�Oliveira, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIVISERRA, Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Pedrosa, 31, rés-do-
-chão, Serra D�El-Rei, freguesia de Serra D�El-Rei, concelho de Peniche.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e obras públicas, empreendimentos urbanísticos, compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Elaboração
de estudos e projectos de construção civil e permuta de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 5000 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, 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 se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000041740
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PORTO DE MÓS

AZUABITA � HABITAÇÃO E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1689/020128; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020128.

Certifico que entre António Fernando Louro dos Santos e mu-
lher Rita Maria Rosa Santiago Lopes Louro Santos, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguinte estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma AZUABITA � Habitação e
Urbanismo, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de Calvaria
de Cima, concelho de Porto de Mós.

§ único. A gerência poderá transferir a sede da sociedade para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e bem assim criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social, sem para isso ser neces-
sária deliberação prévia da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste na promoção e venda imobiliária.
§ único. A sociedade poderá participar no capital social doutras

sociedades, mesmo de objecto diferente deste, sem dependência de
deliberação prévia.

3.º

O capital social, realizado na totalidade das quotas é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas, dos sócios: António
Fernando Louro dos Santos, uma quota de 2500 euros, e Rita Ma-
ria Rosa Santiago Lopes Louro Santos, uma quota de 2500 euros.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, são exercidas pelo
gerente ou gerentes nomeados em assembleia geral sem caução e
com ou sem remuneração conforme ali for deliberado. Ficam des-
de já designados gerentes os sócios António Fernando Louro dos
Santos e Rita Maria Rosa Santiago Lopes Louro Santos.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os actos e contratos, apenas é necessária a assinatura de um dos
gerentes. A sociedade ainda se obriga, em cada caso concreto, pela
pessoa ou pessoas a indicar em assembleia geral.

3 � Os gerentes poderão constituir mandatário nos termos da lei.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos

alheios aos negócios sociais, designadamente em abonações, fian-
ças e letras de favor.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, à
qual, em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica conferido o
direito de opção com eficácia real.

2 � O preço ou valor da cessão á sociedade ou aos sócios que
tenham preferido, será o que resultar de um balanço, especialmen-
te organizado para o efeito; na falta de acordo o preço será fixado
por árbitros nos termos do artigo 1513.º e seguintes do Código de
Processo Civil.

6.º

1 � As prestações suplementares do capital, serão efectuadas nas
condições em que forem deliberadas em assembleia geral, até ao
quíntuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que
ela carecer nos termos deliberado em assembleia geral.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos
seguintes:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio judicialmente declarada e não

suspensa;
c) Anúncio da venda da quota em execução judicial, fiscal ou

administrativa.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito, na Caixa Geral de Depósitos do valor da
quota que será a do último balanço aprovado, valor que será notifi-
cado ao interessado por carta registada com aviso de recepção.

3 � A quota amortizada poderá figurar num balanço e ser cedi-
da a um sócio ou a terceiro.

8.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de sócio, a
sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou o represen-
tante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si
um que a todos represente na sociedade enquanto a quota estiver
indivisa.

2 � Fica autorizada a divisão da quota entre os herdeiros dos
sócios.

9.º

Os lucros da sociedade, depois de retiradas as percentagens le-
gais ou convencionais, serão distribuídos pelos sócios nas propor-
ções das respectivas quotas, quando a assembleia geral deliberar
distribuí-los.

10.º

Transitório

1 � Os gerentes ficam, desde já, autorizados a comprar automó-
veis e outros bens imóveis para a sociedade, e ainda arrendar e
tomar de arrendamento imóveis de e para a sociedade, até à feitura
do respectivo registo.

2 � Os gerentes ficam autorizados a efectuar levantamentos de
uma conta aberta em nome da sociedade no Banco Espírito
Santo, S. A., agência da Batalha, para aquisição de equipamento,
despesas de manutenção do giro comercial e para pagar as despe-
sas de constituição, publicações e registo da sociedade.

Conferida está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000041887

AGRO � PECUÁRIA DA MENDIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1686/020122; identificação de pessoa colectiva n.º 500307342;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 01/020122.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo em
consequência os artigos 1.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação Agro Pecuária da Mendiga, Lda

e tem a sua sede na Rua da Boavista, sem número de polícia, lu-
gar de Ribeira de Cima, freguesia de São Pedro, concelho de Por-
to de Mós.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de valor nominal de 2500 euros,
do sócio António Soares Rito; e duas de valor nominal individual de
1250 euros das sócias Ana Maria Neto Rito e Sandra Neto Rito.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000041883

JORGE BATISTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1690/020129; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/020129.

Certifico que entre Jorge Manuel de Matos Batista e mulher Ana
Paula dos Santos Ferreira Batista, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Jorge Batista & Fer-
reira, L.da
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2.º

A sociedade tem a sede no lugar e freguesia de Alqueidão da
Serra, concelho de Porto de Mós.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na instalação de canalizações e
climatização.

4.º

O capital social, é de 5000 euros, e representa-se por duas quo-
tas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 70 000euros.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre;
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência ju-
dicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo ba-
lanço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou
ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Conferida está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000041880

LITIPRO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1685/020121; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/020121.

Certifico que entre Leonel da Silva Baptista, casado com Maria
da Conceição Vargas Coelho Baptista, na separação de bens e
Alcina Maria da Silva Baptista, divorciada, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LITIPRO � Equipamento Pro-
fissional de Protecção, Lda.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Mestre de Aviz, 1B,
Porto de Mós, concelho de Porto de Mós.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,

podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de vestuário de traba-
lho, vestuário profissional, calçado de segurança, produtos de se-
gurança individual diversos, produtos das normas E.P.J., vestuário
e artigos descartáveis, vestuário protecção contra o frio, vestuário
com publicidade, fardas para hotelaria e restaurantes, comércio de
equipamento hoteleiro, podendo nomeadamente importar os
artigos mencionados.

ARTIGO 3.º

O objecto social é de 5000 euros, encontra-se igualmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
valor nominal de 25000 euros pertencente ao sócio Leonel da Sil-
va Baptista e uma de valor nominal de 25000 euros, pertencente à
sócia Alcina Maria da Silva Baptista.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cial, em participação nos lucros da sociedade.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, ou adjudica-

ção 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

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de um sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia
geral.

2 � Aos 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 co-
mum.

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 a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
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imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000041876

RB E JS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1684/020118; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/020118.

Certifico que entre Rogério Brito Ferreira dos Santos, solteiro,
maior e Joaquim Ferreira dos Santos, casado com Maria Idalina
Ferreira de Brito dos Santos, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RB e JS � Construções, L.da, tem a
sua sede na Rua Principal, 30, no lugar de Chão Pardo, freguesia
de Juncal, concelho de Porto de Mós.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, de-
legações, sucursais, filiais, dependências ou quaisquer outras for-
mas de representação social em qualquer parte do território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção e venda de imóveis,
comprar e venda de materiais de construção.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, em
agrupamentos complementares de empresas, no capital social de
outras reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou
comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto desta, ou des-
tas sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo, podendo ainda associar-se pela
forma que entender mais conveniente, colaborar com ela através da
sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer
forma.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito em dinheiro é de 25 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Rogé-
rio Brito Ferreira dos Santos e Joaquim Ferreira dos Santos.

§ único. Cada um dos sócios já realizou a sua quota quanto a
50%, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no
prazo de seis meses.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade em assembleia geral,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao valor de 10 vezes o capital social, existente à data da
deliberação e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes Rogério Brito Ferreira
dos Santos e Joaquim Ferreira dos Santos.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes, in-
cluindo-se a compra e venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em
primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do os gerentes já autorizados, designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua acti-

vidade comercial, procedendo ao levantamento de quantias da conta
aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e quaisquer
obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a liqui-
dação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas
que a sociedade desde já assume.

Conferida está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000041874

LISBOA
ALENQUER

AQUASUPPLY � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1948/020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505927527;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020131.

Certifico que em 29 de Janeiro de 2002 por António José Daniel
Melancia Casimiro casado com Carla Maria Hernandez Carreira
Casimiro em comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo contrato dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AQUASUPPLY � Comércio
e Distribuição de Bebidas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Biblioteca,
lote C, 3º direito, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de bebi-
das e outros produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, compete ao só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios à prossecução do objecto so-
cial.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que
o objecto desses agrupamentos complementares 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 o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferida está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000042121

SOLMATEUS � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 885/
930902; identificação de pessoa colectiva n.º 503048003; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 02/011123.
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Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração par-
cial do contrato sendo a importância do aumento realizado em di-
nheiro subscrita por cada um dos sócios: Joaquim Fernando
Rodrigues Mateus e Vanda Maria Correia Pedro Mateus casados
entre si em comunhão de adquiridos com a quantia de 301 205$
e dada nova redacção ao artigo 3.º que fica sendo o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma das quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

30 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041812

LINHA DIAGONAL DE PORTUGAL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1890/011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505719118;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/011106.

Certifico que em 2 de Outubro de 2001 entre, Francisco Rafael
Xavier da Silva e Paula Cristina dos Santos Silva Freira Fronteira,
casados entre si em comunhão de adquiridos foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Linha Diagonal de Portugal �
Transportes, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua da Sacadura Cabral, 66, 3.º direi-
to, na vila de Alenquer, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

1 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local que julge conveniente, por uma ou mais vezes, nos li-
mites da lei.

2 � É ainda da competência da gerência a criação de sucursais,
agências, delegações e outras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de trans-
portes nacionais e internacionais, compra, venda e aluguer de au-
tomóveis e camiões e máquinas agrícolas, novos e usados, venda
de peças novas e usadas, comércio e reparação de material
informático e acessórios, compra e venda de propriedades, constru-
ção e reparação de edifícios.

1 � A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto
igual ou diferente do seu, e ainda em agrupamentos complementa-
res de empresas.

4.º

O capital social é de 8000 euros e encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
7200 euros, pertencente ao sócio Francisco Rafael Xavier da Silva
e outra de 800 euros, pertencente à sócia Paula Cristina dos San-
tos Silva Freire Fronteira.

5.º

A cessão de quotas entre sócios ou de sócios a ascendentes ou
descendentes é livre.

§ único. A cessão de quotas a pessoas diversas das mencionadas
no número anterior carece de prévio consentimento da sociedade,
bem como dos sócios não cedentes.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos
respectivos titulares no caso de as quotas serem judicialmente apre-
endidas ou penhoradas no âmbito de processos de execução ou
falência.

1 � A contrapartida da amortização será o valor de liquidação
da quota, nos termos do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais e será paga nos termos do mesmo artigo.

2 � As quotas amortizadas ficarão afigurar no balanço como
quotas amortizadas, podendo os sócios, posteriormente, deliberar a
criação, em substituição da quota amortizada, de uma ou várias
novas quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios
ou a terceiros.

7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio, Francis-
co Rafael Xavier da Silva e pela não sócia Maria do Rosário Car-
valho Ferreira Henriques Gomes, casada, residente no lugar de
Paredes, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer, desde
já nomeados gerentes, sendo necessárias a assinatura conjunta dos
dois gerentes para obrigar a sociedade.

8.º

Para além do demais previsto na lei e nestes estatutos, é da com-
petência dos gerentes:

a) A alienação, locação e oneração de bens imóveis ou de esta-
belecimentos pertencentes à sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras socieda-
des e a sua alienação ou oneração.

9.º

As reuniões da assembleia geral são convocadas por qualquer dos
gerentes, mediante carta registada expedida com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

1 � Os sócios podem fazer-se representar em assembleia geral
por quem entenderem.

11.º

O lucro de cada exercício terá a aplicação que os sócios livre-
mente deliberarem, não sendo aplicável a limitação do artigo 217.º,
n.º1, do Código das Sociedades Comerciais.

12.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovadas por
unanimidade em assembleia geral e os mesmos poderão celebrar
com a sociedade contratos de suprimentos nos termos e condições
a fixar em assembleia geral.

Conferida está conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041807

ARTUR MATOS MACHADO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1377/981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504386140;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/011120.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato com redenominação do capital para euros sendo a
importância do aumento realizado em dinheiro subscrita por cada
um dos sócios: Artur José Machado casado com Odete Simões Fran-
co Machado em comunhão geral; e Artur José Franco Machado,
solteiro com a quantia de 301 205$ e dada nova redacção ao arti-
go 3.º de que fica sendo:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, que corresponderá à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma de cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041802

SÉRGIO & SÉRGIO � TECTOS E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1352/980910; identificação de pessoa colectiva n.º 504243861;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/011214.
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Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento realizado em dinhei-
ro subscrita por cada um dos sócios: Sérgio Rodrigo Pereira
Veríssimo casado com Sílvia Mónica dos Santos Cardoso Veríssimo
em comunhão geral; e Sérgio Bernardo do Espírito Santo Alves
Levezinho casado com Sónia Cristina Ferreira Dias dos Santos
Levezinho em comunhão geral com a quantia de 301 205$ e dada
nova redacção ao artigo 3.º que fica sendo a seguinte:

3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, representado por duas quotas iguais, uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Sérgio Rodrigo Pereira Veríssimo, e outra ao
sócio Sérgio Bernardo do Espírito Santo Alves Levezinho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

30 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041796

TRANSPORTES MACUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 757/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502397705;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e à inscrição n.º 12; núme-
ros e datas das apresentações: 14 e 15/011113.

Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração par-
cial do contrato com redenominação do capital para euros sendo a
importância do aumento realizado em dinheiro subscrita: pelo sócio,
Manuel Gonçalves Ventura Antão, casado com Maria Leonor Alberto
Ferreira Menino Ventura em comunhão de adquiridos com a quantia de
16 870$; pela nova sócia, sociedade ARGIQUARTZO � Investimen-
tos Imobilários, L.da com a subscrição de uma quota de 5 012 050$ e
dada nova redacção aos artigos 4.º, 5.º e 8.º que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
75 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 35 000 euros, pertencente ao sócio, Manuel Gonçalves
Ventura Antão, outra quota no valor de 15 000 euros, pertencente
à sócia Maria Leonor Alberto Ferreira Menino Ventura e uma ou-
tra quota no valor nominal de 25 000 euros, pertencente à sócia
ARGIQUARTZO � Investimentos Imobiliários, Lda.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares até ao dobro do mon-
tante do capital social.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, e a sua representação dispensa de cau-
ção, e com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral, pertence ao sócio, Manuel Gonçalves Ventura
Antão e ao não sócio, João Manuel Menino Ventura Antão, já no-
meados gerentes, sendo suficiente a assinatura do gerente, Manuel
Gonçalves Ventura Antão para obrigar a sociedade, o qual tem a
necessária capacidade profissional no âmbito nacional.

§ único. Para obrigar a sociedade em actos de mero expediente
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Certifico ainda que foi registada a cessação das funções de ge-
rente por parte da sócia, Maria Leonor Alberto Ferreira Menino
Ventura por renúncia em 12 de Outubro de 2001.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

13 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041793

SZETO � CABELEIREIROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 520/
880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501946225; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/011121.

Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação do capital para euros sendo o au-
mento realizado em dinheiro subscrito pelo único sócio José Car-
doso Soares casado com Maria Adelaide Conceição Ferreira Soa-
res, em comunhão geral com a quantia de 602 410$ e dada nova
redacção ao artigo 3.º de que fica sendo:

3.º

O capital social, inteiramente realizado é de 5000 euros, e
corresponde a uma única quota, de igual valor, pertencente ao só-
cio José Cardoso Soares.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041788

TRINTA PAUS � PEDRAS DA CALÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1212/970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503839161;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/011120.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato sendo a importância do aumento realizado em di-
nheiro subscrito pelo sócio Hélder Manuel Apolinário Januário
casado com Ana Paula da Conceição Ferreira Cipriano em comu-
nhão de adquiridos com a quantia de 1808$; e pela referida sócia,
Ana Paula da Conceição Ferreira Cipriano com a quantia de 603$
e dada nova redacção ao artigo 3.º de que fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado e
representado por duas quotas: uma no valor de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Hélder Manuel Apolinário Januário e outra no va-
lor de 1250 euros, pertencente à sócia Ana Paula da Conceição
Pereira Cipriano.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041783

GLAM � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1924/011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505934809;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/011228.

Certifico que em 27 de Dezembro de 2001 entre Hélder Manuel
Avelino Januário Ferreira e Maria de Fátima Luís Ferreira Januário,
casados entre si em comunhão de adquiridos foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLAM � Perfumaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua Principal, n.º20,
Mato, 2580-555 Ribafria, freguesia de Ribafria, concelho de
Alenquer.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de re-
presentação social.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de
produtos cosméticos e de higiene, bijutaria, e perfumes.
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2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 �, (equivalente
a 1 002 410$) e é a soma de duas quotas iguais de 2500 �, (equi-
valente a 501 205$) pertencentes uma a cada um dos sócios a
Hélder Manuel Avelino Januário Ferreira e Maria de Fátima Luís
Ferreira Januário.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, será remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, e fica a car-
go dos dois sócios, Hélder Manuel Avelino Januário e Maria de
Fátima Luís Ferreira Januário que desde já, são nomeados gerentes.

2 � A sociedade só ficará obrigada pela intervenção e assinatu-
ra de um dos sócios gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial, das quotas é livre, entre descen-
dentes e sócios.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Quando cedida a estranhos, sem consentimento dos outros

sócios;
d) Por violação grave dos deveres sociais;
e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.
2 � A deliberação deve ser tomada, sob pena de extinção do

respectivo direito, no prazo de 90 dias contados do conhecimento, por
algum gerente da sociedade, do facto que permite a amortização.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, representando todo o
capital social, podem ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante de 20 000 �.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a praticar to-
dos os actos necessários ou convenientes ao exercício da activida-
de social, designadamente a levantar as somas das entradas em di-
nheiro já realizadas e depositadas nos termos legais da conta aberta
em nome da sociedade para liquidação de despesas com a consti-
tuição e registo da sociedade.

Conferida está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira Sousa. 1000041749

ALENVETER � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 981/
940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503263958; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/011123.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato sendo a importância do aumento realizado por in-
corporação de reservas subscrito por cada um dos sócios: João
Manuel Perpen Mota Alvoeiro e Maria de Lurdes Martins de Aguiar
Vieira Alvoreiro casados entre si em comunhão de adquiridos com
a quantia de 301 205$ e dada nova redacção ao artigo 3.º de que
resulta: que a sociedade fica tendo o capital de 5000 euros realiza-
do em dinheiro representado por duas quotas de 2500 euros de cada
um dos identificados sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041776

FAMIGESTE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1035/950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503442208;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/011104.

Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração parcial
do contrato sendo: a importância do aumento realizado em dinhei-
ro subscrita por cada um dos accionistas na proporção das partici-
pações por eles detidas; e dada nova redacção ao artigo 5.º de que
fica sendo:

ARTIGO 5.º

O capital social, encontra-se dividido em 10 000 acções ao porta-
dor, com o valor nominal de 5 euros cada, podendo ser representa-
do por títulos de 1, 5, 10, 100 ou 1000 acções.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041770

PAVIQUER � PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 649/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 501415088; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/011217.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato com redenominação do capital para euros sendo o
aumento realizado: quanto à importância de 10 000 000$ por incor-
poração de reservas livres; quanto à de 50 192 800$ em dinheiro
subscrito por cada um dos sócios: Américo Simões Esteves casado
com Otília Maria da Conceição Ribeiro Esteves em comunhão ge-
ral; e Paulo Nuno Rodrigues Teixeira Ventura casado com Ana
Maria Gonçalves Cabaço Ventura em comunhão de adquiridos com
a quantia de 30 096 400$ da qual a importância em numerário só
fica realizado em 25 099 400$ e dada nova redacção aos artigos 2.º,
3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º de que fica sendo:

2.º

O objecto social é a aplicação de pavimentos interiores e exte-
riores, arruamentos, construção civil, urbanizações, empreitadas ge-
rais e obras públicas.

3.º

O capital social é de 400 000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 200 000 euros, cada, pertencendo uma ao sócio
Américo Simões Esteves e outra ao sócio Paulo Nuno Rodrigues
Teixeira Ventura.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 400 000 euros.

5.º

Ambos os sócios são gerentes, sendo necessário as assinaturas de
ambos para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo e fora dele.

6.º

A cessão de quotas a terceiros depende sempre do consentimen-
to da sociedade, gozando os sócios do direito de preferência.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de um só-
cio, mas continuará com um dos herdeiros do falecido mandatado
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pelos outros ou com o representante legal do interdito ou inabili-
tado.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041768

O IMPERADOR, CAFÉ RESTAURANTE
SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1902/011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505653353;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011130.

Certifico que em 29 de Outubro de 2001 entre Valdemar dos
Santos e Maria Elisabete Ferreira Fonseca dos Santos, casados en-
tre si em comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade em
epígrafe que fica a reger-se pelo contrato dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma O IMPERADOR, Café Restauran-
te � Sociedade de Restauração, L.da

2.º

A sua sede é na Rua da Associação Desportiva do Carregado,
freguesia do Carregado, concelho de Alenquer, podendo a gerên-
cia instalar escritório ou qualquer outra forma de representação
social onde e quando lhe pareça conveniente, bem como deslocar
a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da Sociedade consiste na exploração da actividade de
restauração.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, no capital social de outras sociedades reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas, ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades não coin-
cida no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está exer-
cendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela forma que en-
tender mais conveniente a quaisquer entidades singulares ou
colectivas, colaborar com elas através da sua direcção, fiscalização
ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

5.º

O capital social integralmente subscrito é de 500 euros correspon-
dente à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes aos
sócios Valdemar dos Santos e Maria Elizabete Ferreira Fonseca dos
Santos.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares do ca-
pital, até ao montante correspondente ao dobro do capital social,
desde que deliberadas pela vontade unânime de todos os sócios.

7.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial de quotas, entre sócios,
ficando dispensada a autorização especial da Sociedade para a ces-
são de parte de uma quota a favor de um associado.

2 � A cessão, total ou parcial, de quota a quem não for sócio
da Sociedade, fica dependente do prévio consentimento desta.

8.º

A quota não poderá no todo ou em parte dada em caução ou
garantia de qualquer obrigação sem o prévio consentimento da
Sociedade.

9.º

1 � A amortização de quotas, no todo ou em parte , é admitida
nos casos seguintes:

a) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-
to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial ou fo-

rem dadas em caução de obrigações que os seus titulares assumam
sem que a prestação de tal garantia seja autorizada pela Sociedade;

b) Por interdição do respectivo titular; e
c) Se a quota for cedida em infracção do disposto no artigo 7.º

n.º2 deste contrato de Sociedade.
2 � A contrapartida da amortização, no caso da alínea d) do

n.º 1 deste artigo será igual ao valor nominal da quota.
3 � A amortização deverá ser deliberada nos 90 dias posterio-

res à data em que a gerência teve conhecimento do facto e, na
assembleia geral respectiva, não serão admitidos a votar os titula-
res das respectivas quotas ou os seus herdeiros ou representantes.

4 � A contrapartida da amortização será paga em quatro pres-
tações semestrais e iguais, vencendo-se a primeira 90 dias após a
deliberação.

10.º

No caso de exclusão de sócios, nos termos do artigo 242.º do
Código das Sociedades, o sócio excluído apenas terá direito ao valor
nominal da quota.

11.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, os sócios Valdemar dos
Santos e Maria Elizabete Ferreira Fonseca dos Santos.

2 � Compete aos gerentes os mais amplos poderes para gestão
dos negócios sociais e representação da Sociedade em juízo e fora
dele activa e passivamente.

3 � É vedado aos gerentes o uso da firma social em actos e
documentos estranhos à Sociedade, tais como letras de favor, fian-
ças, abonação e outros semelhantes, sob pena de ser individual e
não social e responsabilidade assumida.

12.º

A Sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, ou de um
procurador com poderes bastantes se tal constar expressamente da
procuração.

13.º

1 � Os lucros líquidos que resultem do balanço serão aplicados
depois de deduzida a percentagem destinada à constituição da re-
serva legal, para os fins julgados convenientes aos interesses sociais
e para dividir pelos sócios, na proporção das respectivas quotas,
conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � Poderá ser levado a reservas até á totalidade o lucro do
exercício.

14.º

A Sociedade poderá dissolver-se por deliberação de um ou mais
sócios que reúnam um mínimo de três quartos dos votos correspon-
dente ao capital social e dissolver-se-á também nos demais casos
que a lei prevê.

15.º

Para todas as questões emergentes deste pacto social, incluindo
as que respeitem a interpretação ou validade das respectivas cláu-
sulas, entre os sócios ou seus herdeiros e representantes, ou entre
eles e a Sociedade, ou qualquer das pessoas que constituem os seus
órgãos é, exclusivamente competente o foro da comarca de
Alenquer, com expressa renúncia a qualquer outro.

Conferida está conforme.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvine Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041764

GOMES & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 802/
921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502850264; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/011030.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato sendo a importância do aumento realizado em di-
nheiro subscrito por cada um dos sócios: José das Neves Mendes
Afonso e Maria da Piedade Gomes Afonso casados entre si em
comunhão de adquiridos com a importância de 1205$; e dada nova
redacção ao artigo 3.º de que fica sendo o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, cada, uma de cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041758

PETROTERRAS � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1288/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504093282;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/011030.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato com redenominação do capital para euros sendo: a
importância do aumento realizado em dinheiro subscrita por cada
um dos sócios: Vítor Jacinto da Silva Verdilheiro Raposo casado
com Zita Maria Santos César Raposo em comunhão de adquiridos
com a quantia de 542 169$; pela identificada sócia, Zita Maria
Santos César Raposo com a quantia de 60 241$ e dada nova redac-
ção ao corpo do artigo 3.º que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde á soma das quotas dos sócios do seguinte
modo: o sócio Vítor Jacinto da Silva Verdilheiro Raposo, com uma
quota no valor nominal de 4500 euros; e a sócia Zita Maria Santos
César Raposo, com uma quota no valor nominal de 500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041753

PETRORODA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1323/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504152173;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/011030.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato sendo: a importância do aumento realizado em di-
nheiro subscrita pelos sócios: Vítor Jacinto da Silva Verdilheiro
casado com Zita Maria Santos César Raposo em comunhão de ad-
quiridos com a quantia de 481 928$; pela identificada sócia, Zita
Maria Santos César Raposo com a quantia de 120 482$ e dada nova
redacção ao corpo do artigo 3.º que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde á soma das quotas dos sócios do seguinte
modo: o sócio Vítor Jacinto da Silva Verdilheiro Raposo, com uma
quota no valor nominal de 4000 euros; e a sócia Zita Maria Santos
César Raposo, com uma quantia no valor nominal de 1000 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041749

PETROENERGIA� COMÉRCIO DE BATERIAS,
LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1322/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504152130;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/011026.

Certifico que foi registado o reforço de capital e alteração parcial
do contrato sendo: a importância do aumento realizado em dinhei-

ro subscrita por cada um dos sócios: Vítor Jacinto da Silva
Verdilheiro Raposo casado com Zita Maria Santos César Raposo
em comunhão de adquiridos; e Jorge Manuel de Almeida Oliveira
casado com Maria Luísa Alpalhão Chambel Oliveira, em comunhão
de adquiridos com a quantia de 301 205$ e dada nova redacção ao
corpo do artigo 3.º que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde á soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041743

AGOSTINHO GOMES & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1237/971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503977071;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/011023.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato sendo a importância do aumento realizado em di-
nheiro subscrita por cada um dos sócios: Agostinho Pereira Gomes
casado com Cremilde Lucas Anacleto Gomes em comunhão de ad-
quiridos; João Paulo Anacleto Gomes, solteiro; Carlos Manuel
Anacleto Gomes, solteiro; e Florbela Maria Anacleto Gomes, soltei-
ra, com a quantia de 125 603$ e dada nova redacção ao artigo 3.º que
fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde á soma de quatro quotas, iguais de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041738

JOBITA � INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1762/010522; identificação de pessoa colectiva n.º 502025395;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 5/011109.

Certifico que foi registada a fusão incorporação sendo: a socie-
dade incorporante: a própria sociedade e a sociedade
incorporada: SIMOP � Sociedade Industrial de Pedreiras, S. A.

Conferida está conforme.

9 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvine Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000041733

LAVAGEMCAR � LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 785/
920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502806508; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/011206.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração par-
cial do contrato sendo a importância do aumento realizado em di-
nheiro subscrito por cada um dos sócios: Alberto Manuel Ferreira
Correia  Carvalho e Maria de Lurdes Maurício Carvalho Correia
casados entre si em comunhão de adquiridos com a quantia de
4 787 050$; e dada nova redacção ao artigo 3.º, de que fica sendo:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais de
25 000 euros, uma de cada sócio.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000041725

AMADORA

HELENA CUSTÓDIO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 9468; identificação de pessoa colectiva n.º 503480649; data do
depósito: 20122001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Jacob.
1000042545

A GRANDE CHURRASQUEIRA DA BURACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 5891; identificação de pessoa colectiva n.º 501953698; data do
depósito: 19112001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Jacob.
1000042546

CARVALHO & VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 3286; identificação de pessoa colectiva n.º 500767505; data do
depósito: 18122001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Jacob.
1000042547

SIFIBEL � SILVA, FILHOS & BERNARDINO,
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 5294; identificação de pessoa colectiva n.º 501684859; data do
depósito: 20122001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de
contas referentes ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Jacob.
1000042659

DUARTE & SOBRINHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amadora. Matrícula
n.º 12896/950222; identificação de pessoa colectiva

n.º 503423726; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/
011003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo: alteração do contrato com
reforço de capital e redenominação em euros.

O capital foi reforçado com 13 048 200$ em dinheiro, e os arti-
gos 2.º n.º 1 e 4.º foram modificados e ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Alice Leite, 6.º, 4.º direito, na
Amadora, freguesia da Venteira.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma de
95 000 euros do sócio Jaime Orlando Gomes Duarte, e outra de
5000 euros da sócia Maria Rosa Ferreira Gomes Duarte.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristiba Jacob. 1000041717

CAFÉ-TRÓPICO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 5913; identificação de pessoa colectiva n.º 501967710; data da
apresentação: 20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes aos exercício de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Jacob.
1000042656

LENTÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 7628; identificação de pessoa colectiva n.º 502741767; data da
apresentação: 20011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes aos exercícios de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Fernanda Jacob.
1000042646

ARRUDA DOS VINHOS

GABINETE DE CONTABILIDADE FERNANDO FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 344/970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503952176;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20011204.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, mudou a sede social, ten-
do o artigo 1.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gabinete de Contabilidade Fernando
Freixo, L.da e tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Henriques, 83,
em Arruda dos Vinhos, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000041562
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GABINETE DE CONTABILIDADE FERNANDO FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 344/970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503952176;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20011204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço de capital de 400 000$ para � 5000, tendo o artigo 4.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas de valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Fernando
Manuel Paulino Freixo e a outra à sócia Sofia Laurinda Costa
Carlos Freixo.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000041560

AEROLUSO � COMÉRCIO DE MATERIAL AERONÁUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 323/961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503736597;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20011204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço de capital de 400 000$ para � 5000, tendo o artigo 3.º
ficado 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, uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000041559

DEXA � COMÉRCIO ALIMENTAR, HOTELARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 312/960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503694070;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20011204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para �  5000, tendo o artigo 3.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas de valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Nuno Filipe dos
Santos Alexandre e outra à sócia Isabel Alexandra Martins Faria
dos Santos Alexandre.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000041556

AZAMBUJA

LIQUIFRESCO � SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501824880; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 28/20011228.

Certifico que, pela inscrição n.º 3 foi registado o aumento de
capital, na quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido
alterado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio
Manuel Camilo Figueiredo e Otília Salvaterra Francisco Figueiredo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Rijo Lourenço Marques. 1000043031

SERIAVEIRAS � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 461; identificação de pessoa colectiva n.º 503742945; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020103.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de
capital na quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido
alterado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado pelas seguintes quotas: uma quota com o
valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Patrícia João
Adriano Torres; e uma quota com valor nominal de 2500 euros,
pertencente à sócia Maria Rodrigues Assunção Torres.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Rijo Lourenço Marques. 1000043027

VÍTOR MARTINS & SUCENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 220; identificação de pessoa colectiva n.º 502122080; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 35/20011228.

Certifico que, pela inscrição n.º 13, foi registado o aumento de
capital na quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido
alterado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º, que passa a ter 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, uma de cada um dos sócios José Alberto Marques
Alvelos e Elvira Rodrigues Almeida Alvelos.

§ único. Os aumentos de capital social respeitarão sempre à
proporcionalidade das quotas existentes e a entrada de novo sócios
dependerá sempre da deliberação dos actuais sócios tomada por
unanimidade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Rijo Lourenço Marques. 1000043024

ADEGAS PINA MANIQUE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 550; identificação de pessoa colectiva n.º 504215043; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 47/20011228.
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Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de
capital na quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, tendo sido
alterado parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Rijo Lourenço Marques. 1000043022

CONSTRUÇÕES DA COURELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020125.

Certifico que entre Humberto Alfredo Gonçalves Vicente, casa-
do com Maria Otília Almeida Gonçalves Vicente, na comunhão
geral; Maria Otília Almeida Gonçalves Vicente, casada com o pri-
meiro outorgante; e Jorge Humberto Gonçalves Vicente, casado com
Maria da Graça Arruda Soares Vicente, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade com a denominação em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções da Courela, L.da

2.º

A sua sede é na Rua do 25 de Abril, no lugar e freguesia de Vale
do Paraíso e concelho de Azambuja, podendo a gerência instalar
escritório ou qualquer outra forma de representação social onde e
quanto lhe pareça conveniente, bem como deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade, consiste na construção civil, empreitei-
ro de obras públicas instalação e montagem de linhas de baixa,
média e alta tensão, instalação de canalizações de água, gás, esgo-
tos e ar comprimido.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresa, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não por
leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua criação, mes-
mo que o objecto desta ou destas sociedades não coincida no todo ou
em parte, com aquele que a sociedade está exercendo, podendo ainda
a sociedade associar-se, pela forma que entender mais conveniente, a
quaisquer entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas atra-
vés da sua direcção, fiscalização ou nelas tomar interesses sob qual-
quer forma.

5.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma quota no
valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Maria Otília
Almeida Gonçalves Vicente; uma quota no valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Jorge Humberto Gonçalves
Vicente; e uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Humberto Alfredo Gonçalves Vicente.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios, prestações suplementares do ca-
pital, até ao montante correspondente ao dobro do capital social,
desde que deliberadas pela vontade unânime de todos os sócios.

7.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, fi-
cando dispensada a autorização especial da sociedade para a ces-
são de parte de uma quota a favor de um associado.

2 � A cessão, total ou parcial de quota a quem não for sócio
da sociedade, fica dependente do prévio consentimento desta.

8.º

A quota não poderá no todo ou em parte ser dada em caução ou
garantia de qualquer obrigação sem o prévio consentimento da so-
ciedade.

9.º

1 � A amortização de quotas, no todo ou em parte, é admitida
nos casos seguintes:

a) Se estas forem objecto de penhor, arresto, arrolamento ou outra
providência que possibilite a sua venda judicial ou forem dadas em
caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a
prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

b) Por interdição do respectivo titular;
c) Se a quota for cedida em infracção do disposto no artigo 7.º

n.º 2 deste contrato de sociedade.
2 � A contrapartida da amortização, no caso da alínea c) do

n.º 1 deste artigo, será igual ao valor nominal da quota.
3 � A amortização deverá ser deliberada nos 90 dias posteriores

à data em que a gerência teve conhecimento do facto e, na
assembleia geral respectiva, não serão admitidos a votar os titula-
res das respectivas quotas ou os seus herdeiros ou representantes.

4 � A contrapartida da amortização será paga em quatro pres-
tações semestrais e iguais, vencendo-se a primeira, 90 dias após a
deliberação.

10.º

No caso de exclusão de sócios, nos termos do artigo 242.º do
Código das Sociedades, o sócio excluído apenas terá direito ao valor
nominal da quota.

11.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, ou de um
procurador com poderes bastantes se tal constar expressamente da
procuração.

12.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme deliberado em assembleia geral, os sócios Maria
Otília Almeida Gonçalves Vicente, Humberto Alfredo Gonçalves
Vicente e Jorge Humberto Gonçalves Vicente.

2 � Compete ao gerente os mais amplos poderes para a gestão
dos negócios sociais e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente.

3 � É vedado ao gerente o uso da firma social em actos e do-
cumentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fianças,
abonação e outros semelhantes, sob pena de ser individual e não
social a responsabilidade assumida.

13.º

1 � Os lucros líquidos que resultem do balanço serão aplicados
depois de deduzida a percentagem destinada à constituição da re-
serva legal, para os fins julgados convenientes aos interesses sociais
e par dividir pelos sócios, na proporção das respectivas quotas,
conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � Poderá ser levado a reservas até à totalidade, o lucro do
exercício.

14.º

A sociedade poderá dissolver-se por deliberação de um ou mais
sócios que reúnam um mínimo de três quartos dos votos correspon-
dentes ao capital social e dissolver-se-á também nos demais casos
que a lei prevê.

15.º

Para todas as questões emergentes deste pacto social, incluindo
as que respeitem a interpretação ou validade das respectivas cláu-
sulas, entre os sócios ou seus herdeiros e representantes, ou entre
eles e a sociedade ou qualquer das pessoas que constituem os seus
órgãos é, exclusivamente, competente o foro da comarca do
Cartaxo, com expressa renúncia a qualquer outro.

Mais certifico que foi registada a nomeação de gerentes de Ma-
ria Otília Almeida Gonçalves Vicente, Humberto Alfredo Gonçal-
ves Vicente e Jorge Humberto Gonçalves Vicente.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Rijo Lourenço Marques. 1000043019
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FONTE LEITE � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula
n.º 722; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020128.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Fonte Leite � Explora-
ção Agrícola e Pecuária, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Quinta da Fonte do Pinheiro, freguesia e con-
celho de Azambuja. Pode, porém, a administração mudar a sede,
estabelecer as sucursais, filiais ou agências que entender, em terri-
tório nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto:
a) Exploração agrícola e pecuária de prédios próprios ou arrenda-

dos, ou que lhe sejam cedidos por qualquer outro título, bem assim,
como de quaisquer outras actividades com estas relacionadas;

b) A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer so-
ciedades quer o objecto destas seja igual ao que a sociedade exer-
cer, quer seja diverso, e em agrupamentos complementares de em-
presas, ficando os administradores designados autorizados a
proceder de imediato a quaisquer aquisições de bens móveis ou
imóveis, tomar de arrendamento quaisquer propriedades e consti-
tuir hipotecas, ou de qualquer modo onerar os bens que lhe perten-
çam e, bem assim a alienar património

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado e o seu co-
meço conta-se da data desta escritura.

CAPÍTULO II

Acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está inteiramente subs-
crito e realizado em dinheiro e divide-se em 10 000 acções de
5 euros cada uma.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.
3 � Os accionistas após deliberação em assembleia geral apro-

vada por maioria simples, poderão efectuar a favor da sociedade os
suprimentos de que ela careça, os quais  serão reembolsados futu-
ramente conforme os resultados de exercícios anuais. Os suprimen-
tos prestados vencerão ou não juros, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções entre os accionistas é livre.
2 � Na transmissão de quotas a título gratuito ou oneroso entre

os accionistas e terceiros, os restantes accionistas gozarão de pre-
ferência.

3 � Para os efeitos do estipulado no número anterior, o accio-
nista que pretenda alienar as acções deverá notificar, por escrito,
os restantes accionistas, dando-lhes conhecimento da pessoa do
transmissário e, sendo caso disso, das condições de preço e paga-
mento, comunicando ao conselho de administração a data das res-
pectivas notificações.

4 � Os accionistas deverão exercer o direito de preferência no
prazo máximo de 45 dias, sob pena de, não o fazendo, se conside-
rar que renunciaram ao mesmo.

5 � O prazo estipulado no n.º 4 antecedente começará a correr
da data em que se considerar que todos os accionistas se encontram
notificados.

6 � As acções serão adquiridas pelos accionistas preferentes na
proporção do capital que detiverem na sociedade.

7 � Na hipótese de nenhum accionista pretender usar o seu di-
reito de preferência, este poderá ser usado pela própria sociedade,
na totalidade ou em parte das acções a vender e até 30 dias após

ter terminado no prazo referido no n.º 4 antecedente, dentro dos
limites previstos na lei.

8 � Na alienação de acções próprias da sociedade, os accionistas
terão preferência, na proporção do capital que detiverem na socie-
dade, aplicando-se o n.º 3 anterior, com as necessárias adaptações.

9 � Se recair penhor ou arresto sobre as acções de um ou mais
accionistas, os restantes accionistas poderão, no todo ou em parte
das acções penhoradas ou arrestadas, usar o direito de preferência
e na proporção das acções que possuírem, na hipótese de nenhum
accionista usar o direito de preferência sobre o todo ou parte das
acções penhoradas ou arrestadas, a sociedade terá direito de prefe-
rência sobre a totalidade ou parte das mesmas acções.

10 � Por deliberação em assembleia geral de, pelo menos 75%
do capital social, no todo ou em parte, as acções nominativas ser
convertidas em acções ao portador registadas, ressalvados os limi-
tes que forem previstos na lei comercial.

ARTIGO 7.º

A sociedade por deliberação conjunta do conselho de adminis-
tração e do conselho fiscal, poderá emitir obrigações até ao limite
legal e, do mesmo modo, poderá contrair empréstimos ou finan-
ciamentos, mesmo com garantia real.

§ único. Em qualquer emissão de obrigações, os accionistas te-
rão preferência na subscrição, na proporção das acções que então
possuírem.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir as suas próprias acções e obrigações
quando a administração o tenha por conveniente, e o mesmo con-
selho poderá fazer sobre elas as operações que melhor entenda por
convenientes, no interesse da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá por deliberação do conselho de administra-
ção, participar no capital de outras empresas.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

A sociedade será gerida e representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por um conselho de administração, consti-
tuído por três membros, que fica investido dos mais amplos pode-
res, podendo ainda adquirir, trocar, alienar, obrigar ou onerar quais-
quer bens ou direitos imobiliários ou mobiliários da sociedade,
contrair empréstimos, confessar, transigir ou desistir em pleitos e
comprometer-se em arbitragem.

ARTIGO 11.º

Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral, trienalmente de entre os accionistas ou terceiros,
e são sempre reelegíveis.

§ 1.º O conselho de administração poderá conferir a quaisquer
pessoas mandatos atinentes à realização do objecto social e poderá
especialmente constituir mandatários quaisquer empregados ou téc-
nicos com poderes gerais ou limitados de gestão.

§ 2.º Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de prestar caução se assim for deliberado pela assembleia
geral.

ARTIGO 12.º

No caso de falta ou impedimento de qualquer dos administrado-
res, o conselho de administração e o conselho fiscal, em conjunto,
escolherão de entre os accionistas quem deve preencher o lugar até
que cesse a falta ou impedimento, até à reunião da primeira
assembleia geral ordinária, mas o substituto, assim nomeado, não
poderá exercer o cargo para além do triénio em curso.

ARTIGO 13.º

O conselho de administração reunir-se-á sempre que o interesse
da sociedade o exija, e as suas resoluções serão tomadas por mai-
oria de votos, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 14.º

As remunerações dos administradores, fixas e ou complementa-
res, são estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se pela assinatura, conjunta de dois adminis-
tradores.
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CAPÍTULO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete ao fiscal único e a um su-
plente, ou um conselho fiscal composto por três membros efecti-
vos e um suplente.

ARTIGO 17.º

Ao fiscal único ou ao conselho fiscal, além dos poderes e deve-
res que lhe são conferidos por lei ou por contrato social, compete
emitir parecer sobre qualquer assunto que o conselho de adminis-
tração submeta à sua apreciação.

ARTIGO 18.º

As remunerações do conselho fiscal ou do fiscal único, são
estabelecidas pelo conselho de administração.

CAPÍTULO V
Assembleia geral

ARTIGO 19.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas possuidores de
pelo menos 10 acções averbadas ou depositadas na sede da socie-
dade, até 8 dias antes da data fixada para funcionamento da
assembleia, em primeira convocação, podendo agrupar-se os pos-
suidores de menor número e votar por intermédio de um represen-
tante.

ARTIGO 20.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

O accionista pode fazer-se representar na assembleia geral por
outro accionista, conferindo essa representação por simples carta
dirigida ao presidente da assembleia geral, com assinatura reconhe-
cida e que deve ser entregue na sede social até 3 dias antes da reu-
nião da assembleia.

ARTIGO 22.º

A mesa da assembleia geral, será constituída pelo presidente e
um secretário, eleito pela assembleia geral, por períodos trienais, de
entre os accionistas ou terceiros, e que poderão ser reeleitos.

ARTIGO 23.º

As assembleias gerais serão ordinárias e extraordinárias.
§ 1.º A assembleia geral ordinária reunir-se-á anualmente nos três

primeiros meses de cada ano para:
a) Discutir, aprovar ou modificar o balanço, relatório do conse-

lho de administração e parecer do conselho fiscal;
b) Eleger, quando for caso disso, a mesa da assembleia geral, o

conselho de administração e o conselho fiscal;
c) Tratar de qualquer assunto para que tenha sido convocada.
§ 2.º A assembleia geral extraordinária terá por objecto o que

constar do respectivo anúncio e será convocada sempre que o con-
selho de administração ou o conselho fiscal a julguem necessária,
ou quando requerida por accionistas que representem, pelo menos,
um terço de capital social, e que tenham acções averbadas ou de-
positadas com a antecedência de 30 dias.

ARTIGO 24.º

A convocação da assembleia geral far-se-á por meio de anúncios
publicados com pelo menos 30 dias de antecedência.

ARTIGO 25.º

O ano social é o ano civil.

ARTIGO 26.º

Anualmente dar-se-á um balanço, que será encerrado com refe-
rência a 31 de Dezembro, e aos lucros líquidos apurados, depois de
deduzida a percentagem para o fundo de reserva legal, até ao seu
preenchimento, e de constituídos quaisquer outros fundos será dada
a aplicação que for deliberada pela assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Os membros dos órgãos sociais manter-se-ão no exercício dos
seus cargos até á eleição dos que lhes sucederem.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Rosário Rijo Lourenço Marques. 1000043017

CADAVAL

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MÁQUINAS DO PAINHO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 16/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 500074950; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020207.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, por escritura pública, outorgada em
16 de Janeiro de 2002, foi feito o aumento, redenominação de capi-
tal e alteração parcial dos estatutos da Cooperativa em epígrafe, ten-
do em consequência alterado o artigo 6.º dos estatutos, o qual fica
com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital da Cooperativa é variável e ilimitado, no montante
mínimo de 25 000 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de 500 euros cada um.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000041751

CASCAIS

SETUCONSTROI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 053; identificação de pessoa colectiva n.º 503926493; nú-
mero e data das apresentações: of. 128 e 129/990112.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessão de funções de Libánia Maria Leitão dos Santos Rodrigues,

em 2 de Outubro de 1998, por renúncia.
Alteração do contrato, quanto ao artigo 7.º, que passa a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência fica a cargo do sócio Frederico José Meireles
de Faria Galvão, que continua gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a assinatura do gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 1000039675

FOCO � CRIAÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502138343; data da apresen-
tação: 11/890329.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1997.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 1000039672

F. J. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5549;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232234; data da apresen-
tação: 57/990118.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1997.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de
Jesus Moita Baptista. 1000039666
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