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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA
DE MONTEIRAS

Certifico que por escritura de 6 do corrente mês de Março,
exarada de fl. 50 a fl. 51 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 274-F, deste Cartório Notarial de Amarante, a cargo do notário li-
cenciado Rui Jorge Pereira Mendes, foram alterados os estatutos da
Associação, constituída por escritura de 29 de Outubro de 1991, exarada
a fl. 79 v. do livro de notas para escrituras diversas n.º 52-D, deste
Cartório:

Denominação

Centro Local de Animação e Promoção Rural � CLAP.

Sede

Quinta da Tapada de Ribas, freguesia de Vila Chã do Marão,
concelho de Amarante.

Objecto

A Associação tem os seguintes objectivos:
Apoio à integração social e comunitária, promovendo a forma-

ção, informação e animação em espaço rural, contribuindo assim
para a diversificação da actividade agrícola, a fixação das popula-
ções rurais e a preservação do meio, do seu património natural e
cultural.

Está conforme.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Morais da Silva. 3000040187

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DA PESCA ARTESANAL
E DO CERCO DO SUDOESTE ALENTEJANO

E COSTA VICENTINA

Certifico que no dia 24 de Abril de 2002, foi lavrada neste
Cartório Notarial de Sines, a fls. 8 e seguintes do livro de notas
para escrituras diversas n.º 34-D, uma escritura de alteração de
estatutos, da associação denominada Associação de Armadores
da Pesca Artesanal e do Certo do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, com sede no Edifício da Doca Pesca, 3.º piso, na fre-
guesia e concelho de Sines, com alteração do n.º 1 do arti-
go 24.º

Está conforme.

24 de Abril de 2002. � A Notária, Cristina Maria da C. Silva
Gomes. 3000053916

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA

DE SANTA MARIA DO OLIVAL, TOMAR

Estatutos
Alteração

CAPÍTULO I

Da associação

ARTIGO 1.º

Sua natureza, constituição e sede

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alu-
nos da Escola Secundária de Santa Maria do Olival é uma pessoa
colectiva sem fins lucrativos que se regulará pelos presentes esta-
tutos e em casos omissos pelas disposições legais constantes da lei
das associações, sendo constituída pelos pais e encarregados de
educação dos alunos da referida Escola.

2 � A Associação denomina-se Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação dos alunos da Escola Secundária de Santa Maria
do Olival, Tomar e tem a sua sede em Tomar, nas instalações da
referida Escola.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação, tem como objectivo fomentar uma estreita, per-
manente e recíproca colaboração entre os corpos docentes, discen-
tes, funcionários e auxiliares, pais e encarregados de educação dos
alunos, e visa a realização de uma política associativa e educativa
em conformidade com o disposto na lei vigente.

ARTIGO 3.º

Competências

Para a realização dos seus objectivos, compete à Associação.
1) Designar, entre os membros dos corpos sociais, os respecti-

vos representantes para os diversos órgãos da Escola onde tenham
assento;

2) Difundir uma ampla informação sobre a actividade escolar e
associativa, tendo como objectivo uma profunda consciencialização
dos problemas;

3) Criar os meios de contacto e demais condições necessárias para
que os representantes referidos no n.º 1) possa ser fiéis intérpretes
dos pais e encarregados de educação dos alunos;

4) Promover contactos com outras associações congéneres de
âmbito local, regional ou nacional, no sentido de integrar a sua
acção num contexto o mais amplo possível e promover a realiza-
ção de programas de interesse comum, podendo filiar-se em qual-
quer organização de âmbito nacional ou estrangeiro representativo
do movimento das associações de pais;

5) Promover a detecção e estudo de problemas de educação, pro-
porcionar e desenvolver condições de participação dos pais e en-
carregados de educação na resolução dos mesmos, nomeadamente
através de inquéritos, reuniões, conferências, mesas redondas, ses-
sões de estudo e criação de grupos de trabalho;
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6) Intervir junto dos órgãos de gestão da Escola para apresenta-
ção de problemas da vida escolar, gerais ou particulares e prestar
à Escola, dentro das suas possibilidades, a colaboração que even-
tualmente lhe seja pedida, compatível com os objectivos da Asso-
ciação;

7) Incorporar-se em comissões ou grupos de trabalho no âmbito
dos estatutos e seu regulamento;

8) Pronunciar-se sobre a elaboração de projectos de diplomas
legislativos, sempre que seja solicitado o seu parecer;

9) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, nomeadamente
com os órgãos autárquicos, colectividades e outros na real
integração da Escola no meio social em que se insere;

10) Intervir através dos meios ao seu alcance, junto das entida-
des oficiais e particulares no sentido de promover, sempre que ne-
cessário, a actualização do equipamento sócio-educativo, com o
reconhecido interesse para os alunos da Escola e associados.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São membros efectivos da Associação:
1) Pais ou encarregados de educação que nela voluntariamente

se inscrevam;
2) Os membros beneméritos, personalidades individuais de ido-

neidade e valor reconhecidos pela sua actuação em prol das asso-
ciações de pais, propostos e admitidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

São direitos dos associados:
a) Tomar parte e intervir activamente nas assembleias gerais

como legítimos representantes dos seus educandos;
b) Eleger e ser eleito para cargos sociais, excepto os do n.º 2) do

artigo anterior;
c) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer

outros meios nas tarefas da Associação;
d) Propor aos corpos sociais as iniciativas que entendam contri-

buir para os objectivos da Associação;
e) Requerer a intervenção da direcção da Associação nos órgãos

de gestão da Escola para a proposição e estudo dos assuntos que
digam respeito a problemas de educação, gerais ou particulares;

f) Solicitar à direcção da Associação a sua intervenção em defe-
sa de interesses legítimos dos seus filhos ou educandos;

g) Examinar na sede, a escrita e contas da Associação, nas con-
dições e prazos estabelecidos pela direcção;

h) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos
termos estatutários.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar por todos os meios ao seu alcance nas tarefas da

Associação e contribuir para o seu bom nome e prestígio;
b) Exercerem com zelo e diligência os cargos para que forem

feitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos;
d) Pagar a quota no prazo estabelecido e pela forma regulamen-

tar, cujo quantitativo será estabelecido pela assembleia geral, para
ocorrer às despesas e objectivos a que esta Associação se propõe;

e) Comunicar à direcção qualquer mudança de residência;
f) Aceitar e servir gratuitamente os cargos ou comissões para que

forem eleitos ou nomeados.

ARTIGO 7.º

Perde-se o direito a associado:
a) Por falta de pagamento de quota, referente a dois anos ou

quaisquer outros débitos e não procedam ao seu pagamento no pra-
zo de 30 dias, após a notificação da direcção, por carta registada
ou não justificar, no mesmo prazo, a impossibilidade de o fazer.

§ único. No caso de algum pai ou encarregado de educação não
poder pagar a quota anual mínima aprovada em assembleia geral,
por razões de precárias condições económicas, poderá a direcção
deliberar em reunião, depois de apreciadas as justificações, admi-
ti-lo como sócio no pleno gozo dos seus direitos, isentando-o do
respectivo pagamento;

b) A pedido do próprio por escrito;
c) Por infracção dos estatutos, reconhecida pela assembleia geral;
d) Aqueles cujos alunos deixem de integrar o corpo discente da

Escola Secundária Santa Maria do Olival;
e) Os pais ou encarregados de educação que atentarem

dolosamente contra o bom nome e o prestígio da Associação.

CAPÍTULO III

Dos órgãos da Associação

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da Associação os seguintes:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

1 � Os membros constituintes da mesa da assembleia geral e os
dos órgãos sociais são eleitos em assembleia geral ordinária, para
o efeito realizada até 30 dias após o início do ano lectivo, segundo
o regulamento eleitoral.

2 � Os membros eleitos para os órgãos sociais iniciam o seu
exercício logo após a aprovação do relatório de actividades e con-
tas da direcção cessante nos termos do artigo 12.º, n.º 1.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral que é o órgão soberano da Associação,
é constituída por todos os seus associados no pleno gozo dos seus
direitos.

2 � Consideram-se como sócios no gozo pleno dos seus direi-
tos os que tenham em dia o pagamento das suas quotas, salvo o
expresso no § único da alínea a) do artigo 7.º e que não se encon-
trem suspensos por deliberação da direcção ou da assembleia geral.

3 � A Associação poderá convidar professores da Escola, no-
meadamente os que constituem o conselho executivo, a tomar par-
te nas suas assembleias, para fins de informação.

4 � Os membros honorários poderão participar nas assembleias
gerais, mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente,
vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substitui o presidente nas ausências e
impedimentos.

ARTIGO 12.º

1 � Haverá anualmente uma reunião ordinária da assembleia
geral a realizar no prazo estabelecido no 1.º do artigo 9.º, com o
fim de aprovar o relatório de actividades e contas da direcção e
eleger os órgãos sociais.

2 � Haverá reuniões extraordinárias da assembleia geral, quan-
do a direcção, o conselho fiscal ou pelo menos 20% dos associa-
dos efectivos, em pleno gozo dos seus direitos, solicitarem a sua
convocação.

3 � O requerimento para a convocação da assembleia geral
extraordinária por, pelo menos, 20% dos associados, deve mencio-
nar concretamente o assunto ou o objectivo.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral será convocadas pelo seu presidente com,
pelo menos, 10 dias de antecedência, por meio de aviso postal expe-
dido para cada um dos associados, ou outro meio de comunicação
que ofereça idêntica garantia para os destinatários e a afixação da
convocatória no átrio da Escola (por qualquer meio de comunica-
ção escrita que considerar conveniente).

2 � Da convocatória constará a data, a hora, o local e a ordem
de trabalhos.

3 � As assembleias gerais poderão funcionar em primeira con-
vocação desde que esteja presente a maioria absoluta dos membros
efectivos e, em segunda convocação, após o decurso de 30 minu-
tos, com qualquer número de associados;

4 � As assembleias gerais extraordinárias convocadas, por, pelo
menos, 20% dos associados, nos termos do artigo 12.º, n.º 2, só
poderão funcionar se estiverem presentes, pelo menos, dois terços
dos associados que requereram a sua convocação.
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ARTIGO 14.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples, salvo nos casos de alteração destes estatutos e da extinção
da Associação, para os quais se torna necessário observar a maio-
ria de três quartos dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

1 � A assembleia geral só poderá deliberar sobre a alteração dos
estatutos ou extinção da mesma, caso tenha sido convocada expres-
samente para esse efeito.

2� Em caso da assembleia geral para a alteração de estatutos, a
mesma poderá deliberar validamente por maioria simples dos mem-
bros presentes, meia hora depois da hora prevista para o seu inicio.

3 � As deliberações da assembleia geral só serão tomadas por
escrutínio secreto, nos termos expressamente previstos nos Estatu-
tos, ou quando for exigido por um mínimo de 10% dos membros
efectivos presentes, no pleno gozo dos seus direitos sociais.

4 � As deliberações eleitorais são obrigatoriamente por escrutí-
nio secreto.

5 � Cada associado tem direito a um voto.
6 � Não é permitido a votação por procuração nem por corres-

pondência.
ARTIGO 15.º

1 � Compete especialmente à assembleia geral:
a) Deliberar sobre as directrizes gerais da actuação da Associação;
b) Eleger a sua mesa e os membros dos restantes órgãos sociais,

por escrutínio secreto, nos termos do regulamento eleitoral;
c) Apreciar e votar o relatório de actividades e as contas da di-

recção;
d) Decidir sobre propostas que lhe sejam apresentadas pelo pre-

sidente da mesa, pela direcção, pelo conselho fiscal e por qualquer
associado;

e) Decidir do destino a dar aos saldos das contas do exercício;
f) Alterar estes estatutos;
g) Estabelecer anualmente a quota mínima que entender conve-

niente, mediante proposta da direcção e parecer do conselho fiscal;
h) Revogar o mandato de algum ou de todos os elementos dos

seus órgãos sociais, se pela sua actuação derem motivo para tal;
i) Pronunciar-se, sob proposta da direcção, sobre a perda de di-

reitos de associados;
j) Deliberar sobre a filiação em qualquer organização represen-

tativa do movimento das associações de pais.
k) Aprovar o regulamento eleitoral dos órgãos sociais.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 16.º

A direcção é composta por cinco membros: um presidente, um
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal

ARTIGO 17.º

1 � Na primeira sessão de trabalho, a direcção fixará a periodi-
cidade das suas reuniões ordinárias.

2 � As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presiden-
te, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos membros. A
convocação será feita pelo meio mais expedido.

3 � A direcção só poderá reunir desde que a maioria dos seus
elementos esteja presente e as suas decisões serão tomadas por
maioria simples, tendo o presidente direito a voto de qualidade.

4 � Os membros da direcção serão solidariamente responsáveis
pelo regular exercício das actividades da Associação.

5 � No caso da vacatura até dois membros entre as duas
assembleias gerais, a direcção poderá fazer a substituição que será
sujeita a ratificação pela próxima assembleia geral.

6 � Podem participar nas reuniões da direcção, o presidente da
assembleia geral e o presidente do conselho fiscal, desde que soli-
citados para o efeito, pelo presidente da direcção.

ARTIGO 18.º

Compete à direcção:
1 � Assegurar as condições de realização dos objectivos da

Associação e em especial:
1.1 � Colaborar com os órgãos de gestão da Escola;
1.2 � Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalhos que

a auxiliem na prossecução das finalidades da Associação.
2 � Elaborar o relatório das actividades e contas que apresenta-

rá na assembleia geral ordinária de cada ano.
3 � Gerir os fundos da Associação e aplicá-los de acordo com

os seus objectivos.

4 � Representar a Associação.
5 � Executar as deliberações da assembleia geral.
6 � Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral quan-

do julgar necessário.
7 � Admitir os sócios e suspender de todos os seus direitos, até

à realização da próxima assembleia geral, os associados que faltem
ao cumprimento dos seus deveres ou ponham em causa o bom nome
da Associação e propor a sua exclusão à assembleia geral, caso o
considere justificado.

8 � Realizar protocolos de cooperação com outras instituições,
nomeadamente com a Escola.

ARTIGO 19.º

1 � Compete especialmente ao presidente:
a) Representar a Associação em juízo e fora dele, activa ou pas-

sivamente;
b) Presidir às reuniões da direcção;
c) Orientar as actividades dos grupos de trabalho que forem or-

ganizados nos termos da alínea 12 do artigo 18.º;
d) Manter estreito contacto com a direcção e, por intermédio

desta, com todo o corpo docente da Escola, solicitando, se neces-
sário, com a devida antecedência, a presença de qualquer dos seus
membros, nas reuniões ordinárias ou extraordinárias da assembleia
geral.

2 � Compete especialmente ao vice-presidente:
a) Desempenhar as funções que lhe forem confiadas;
b) Substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
3 � Compete especialmente ao secretário:
a) Receber toda a correspondência, classificá-la e submetê-la a

despacho da direcção, dar-lhe seguimento e arquivá-la, bem como
tratar de todos os problemas de expediente;

b) Redigir sucintamente as actas de direcção.
4 � Compete especialmente ao tesoureiro:
a) Receber, escriturar e arrecadar os fundos da Associação;
b) Ter em ordem as respectivas contas;
c) Liquidar as despesas autorizadas pela direcção;
d) Organizar o relatório anual de contas que a direcção deve

apresentar à assembleia geral.
5 � Compete aos restantes membros da direcção o desempenho

das funções que sejam acordadas em reunião da direcção.
6 � Além das atribuições especialmente fixada, cada membro

desempenhará ainda as que lhe forem designadas pela direcção.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

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

2 � Compete a este conselho:
a) Cooperar com a direcção, acompanhado assiduamente a acti-

vidade desta;
b) Controlar a administração financeira da Associação;
c) Dar parecer sobre o relatório de actividades e as contas anuais

da direcção, bem como projectos orçamentais ou despesas extraor-
dinárias;

d) Dar e sobre qualquer assunto financeiro, mediante pedido da
assembleia geral ou da direcção;

e) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral quan-
do o julgar necessário, nomeadamente, sempre que verificar a exis-
tência de abusos ou graves irregularidades de ordem económica
financeira;

f) Examinar sempre que o entenda a escrita da Associação e os
serviços de tesouraria.

g) Velar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias.
3 � No exercício das suas funções, pode o conselho fiscal soli-

citar aos restantes órgãos sociais todas as informações que entenda
necessárias.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 21.º

1 � As receitas da Associação são constituídas por quotas anu-
ais cobradas aos associados (receitas ordinárias) e por quaisquer
subsídios, donativos ou legados que lhe sejam eventualmente atri-
buídos (receitas extraordinárias).

2 � O valor da quota anual é estabelecido regulamente pela
assembleia geral e será indicado no boletim de inscrição, não po-
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dendo ser inferior a 5 euros, sem prejuízo do disposto do artigo 7.º,
§ único.

3 � O pagamento das quotas será efectuado no acto da matrí-
cula do respectivo filho ou educando, ou, caso a instrução seja
posterior, no momento da apresentação do respectivo boletim.

4 � O associado que, por qualquer razão, deixar de pertencer à
Associação, não tem direito ao reembolso das quotizações já pagas
ou qualquer percentagem sobre elas.

ARTIGO 22.º

1 � Todos os valores monetários da Associação serão deposita-
dos em instituição bancária, à ordem da Associação, observando-
se no entanto o disposto no n.º 3 deste artigo.

2 � Os levantamentos, para pagamento das despesas da Asso-
ciação, serão feitos por meio de cheques, assinados pelo presiden-
te ou seu substituto e pelo tesoureiro da direcção.

3 � Para as despesas correntes haverá um fundo permanente (fun-
do de maneio, a fixar pela direcção e movimentado pelo tesoureiro).

CAPÍTULO V
Das eleições

ARTIGO 23.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos em assembleia
geral da Associação para mandato de dois anos.

2 � As eleições efectuam-se na assembleia geral ordinária refe-
rida no artigo 9.º, n.º 1, e regular-se-ão nos termos do Regulamen-
to Eleitoral.

3 � As eleições dos órgãos sociais é feita por escrutínio secreto.
4 � Cada associado, no pleno gozo dos seus direitos sociais, tem

direito a um voto, não sendo permitidos votos por correspondên-
cia ou procuração.

5 � Poderão concorrer uma ou mais listas, desde que propostas,
pelo menos, por 15 associados.

6 � Cada uma das listas deve contar para além dos membros
efectivos, um suplente para a assembleia geral e conselho fiscal e
dois suplentes para a direcção, obrigatoriamente acompanhada de
um Plano de Actividades para o mandato a que se candidatam.

7 � Os membros de cada uma das listas terão obrigatoriamente
de ser associados, no pleno exercício dos seus direitos sociais, desde
que os filhos ou educandos frequentem a Escola Secundária Santa
Maria do Olival.

8 � Se durante o mandato a condição exigida no número ante-
rior deixar de se verificar, os membros eleitos serão substituídos até
ao final do mandato, pelos suplentes.

9 � A mesa da assembleia geral que durante as eleições fun-
cionará como comissão eleitoral, proclamará a lista mais votada,
sendo os eleitos empossados pelo presidente da mesa da assembleia
cessante, após o encerramento dos trabalhos da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposição finais e transitórias

ARTIGO 24.º

1 � A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação da
assembleia geral extraordinária, para o efeito expressamente
convocada, por maioria de três quartos da totalidade dos associa-
dos no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral que votar a dissolução deliberará, por
maioria, sobre o destino a dar aos bens da Associação e elegerá uma
comissão liquidatária que promoverá a execução das deliberações
da assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Até à realização de eleições, nos termos dos presentes estatutos,
a Associação funcionará com os órgãos sociais eleitos na última
assembleia geral ordinária.

ARTIGO 26.º

Os presentes estatutos entrarão em vigor, desde que sejam apro-
vados pela maioria simples dos presentes na assembleia geral
convocada para o efeito, e após a imediata publicação em Diário
da República.

ARTIGO 27.º

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acor-
do com a legislação em vigor.

Conforme o original.

23 de Maio de 2002. 3000058981

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO 1.º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA DE CADAVÃO

Acta n.º 4

Aos 3 do mês de Maio de 2002, reuniram-se os sócios desta
Associação de Pais em assembleia geral extraordinária pelas 21 ho-
ras na sede desta Associação, sito na Escola do Ensino Básico do
1.º Ciclo e Jardim de Infância do Cadavão, Vila Nova de Gaia, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1 � Nova redacção do artigo 11.º dos estatutos.
2 � Discussão de assuntos relativos ao ano lectivo em curso.
O presidente da mesa da assembleia geral, perante a falta de

quórum às 21 horas, cumprindo a convocatória informou os presen-
tes que a assembleia se iniciara às 21 horas e 30 minutos com quem
estivesse.

Às 21 horas e 30 minutos, o presidente da mesa deu por inicia-
da a assembleia após a leitura da convocatória deu cumprimento à
ordem de trabalhos:

1 � Foi lida a nova redacção do artigo 11.º dos estatutos que
colocada à votação foi aprovada por unanimidade.

2 � Neste ponto foram abordados alguns assuntos referentes ao
ano lectivo em curso, colocados por alguns associados que depois
de esclarecidos nada mais tinham a questionar.

Não havendo mais assuntos a tratar, pelas 23 horas e 30 minu-
tos, o presidente da mesa deu por encerrada esta assembleia geral
extraordinária.

Por ser verdade e para que conste, se lavrou a presente acta que
depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo presidente e pelo
secretário.

(Assinaturas ilegíveis.)

ARTIGO 11.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. 3000058972

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE FERREIRA

BORGES

Alteração dos estatutos

ARTIGO 6.º

Atribuição dos órgãos sociais

1 � Assembleia geral:
1.1 � A assembleia geral é o órgão soberano da Associação e é

constituída por todos os associados.
1.2 � Só terão direito a voto os associados com a quota anual

paga e que não se suspensos.
1.3 � A assembleia geral ordinária deverá realizar-se até 60 dias

após o início do ano lectivo da Escola, e tem como objectivos:
1.3.1 � Apreciar, discutir e aprovar o relatório e contas anuais.
1.3.2 � Deliberar sobre as directrizes gerais ou actuação da

Associação.
1.3.3 � Eleger os membros dos órgãos sociais.
1.3.4 � Fixar o nível da quota mínima.
1.3.5 � Apreciar a situação da Associação.
1.4 � A assembleia só poderá funcionar desde que estejam pre-

sentes metade dos seus membros efectivos; meia hora depois da
hora marcada na convocatória, dar-se-á início aos trabalhos com
qualquer quórum.

1.5 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de
voto dos associados presentes.

1.6 � As deliberações sobre alterações dos estatutos exigirão o
voto favorável de três quartos dos associados presentes e na ordem
de trabalhos devem constar em ponto prévio.

1.7 � As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da
Associação requerem o voto favorável de três quartos do número
de todos os associados.

1.8 � Na reunião ordinária da assembleia geral poderão partici-
par, sem direito a voto, pais e encarregados de educação de alunos
da Escola, não associados.
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1.9 � A assembleia geral extraordinária terá lugar sempre
que for convocada pelo presidente da mesa, a pedido da direc-
ção, do conselho fiscal ou por um mínimo de 20 associados, com
indicação prévia da ordem de trabalhos. No último caso indica-
do, deverão estar presentes pelo menos metade dos requerentes
mais um.

1.10 � A assembleia geral será convocada com a antecedência
mínima de oito dias, através de cartaz afixado na escola e por meio
de aviso postal expedido para cada um dos associados e, sempre
que possível, para todos os encarregados de educação, através dos
seus educandos. Da convocatória deverá constar obrigatoriamente
a data, a hora, local e ordem de trabalhos.

1.11 � Às assembleias gerais, poderão assistir e usar da pala-
vra sem direito a voto, professores e funcionários da Escola, salvo
deliberação em contrário.

2 � Compete à direcção:
2.1 � Dar cumprimento às decisões da assembleia geral.
2.2 � Constituir, dinamizar e coordenar grupos de trabalho que

concorram para a concretização dos objectivos da Associação.
2.3 � Gerir os bens da Associação e aplicá-los de acordo com

os seus objectivos.
2.4 � Desenvolver actividades que se enquadrem nos objectivos

da Associação.
2.5 � 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.

2.6 � Manter um livro de actas das reuniões.
2.7 � Representar a Associação em todos os contactos com os

órgãos de gestão da Escola, ou quaisquer outras entidades, públi-
cas ou privadas e em nome da Associação, defender os seus inte-
resses.

2.8 � Fundamentar e propor à assembleia geral a perda de qua-
lidade de associado.

2.9 � Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deli-
berações dos órgãos da Associação.

2.10 � Na primeira reunião, a direcção fixará a periodicidade das
suas reuniões ordinárias. As reuniões extraordinárias serão
convocadas 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 maioria simples, tendo o presidente ou quem o substitua voto
de desempate. Os membros da direcção serão solidariamente res-
ponsáveis pela concretização das decisões colegiais e pelo regular
exercício das actividades da Associação.

3 � Compete ao conselho fiscal:
3.1 � Fiscalizar a administração financeira da Associação.
3.2 � Dar parecer sobre o relatório e contas elaborado anualmen-

te pela direcção.
3.3 � Dar parecer sobre qualquer assunto financeiro, mediante

pedido da assembleia geral ou direcção.
3.4 � Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral,

quando o julgar necessário.
3.5 � Verificar a conformidade estatutária das despesas

efectuadas e pronunciar-se sobre propostas da alienação de bens da
Associação.

Conforme o original.

20 de Maio de 2002. 3000058963

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

Alteração dos estatutos

CAPITULO III
ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

4 � Apreciar e votar as proposta de revisão dos estatutos, sen-
do que esta deliberação só poderá ver 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 de 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.

Conforme o original.

20 de Maio de 2002. 3000068949

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO N.º 113 JARDIM

DE INFÂNCIA N.º 6 DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola de Ensino Básico n.º 113 e Jardim de Infância n.º 6, adiante
designada por AP, é constituída pelos pais e encarregados de educa-
ção dos alunos da Escola e do Jardim de Infância que dela queiram
fazer parte. Tem a sua sede na Escola/Jardim de Infância, rege-se
pelos presentes estatutos e, nos casos omissos, pelas disposições
constantes dos artigos 167.º e 184.º do Código Civil.

ARTIGO 2.º

A AP, como instituição sem qualquer fim lucrativo, tem por fi-
nalidade essencial prestar a melhor colaboração entre pais e encar-
regados de educação, alunos e professores, visando uma formação
e informação condigna dos alunos sob os pontos de vista social,
intelectual, cultural e ético.

ARTIGO 3.º

A AP exercerá sempre as suas actividades com um sentido de
equidade e independência e terá por principal missão uma ligação
directa e permanente com a Escola/Jardim de Infância que se tra-
duzirá numa efectiva participação da AP nas actividades escolares
e circum-escolares.

A AP manterá sempre uma total independência dos poderes pú-
blicos e das organizações políticas e religiosas.

ARTIGO 4.º

São atributos da AP:
A defesa dos legítimos interesses dos alunos, pais ou encarrega-

dos de educação, junto dos professores, Escola/Jardim de Infância
uma estreita colaboração e ajuda, não só nas actividades escolares
mas nas circum-escolares, sejam elas de natureza cultural, social,
desportiva, recreativa, etc.

Colaborar em estreita ligação com associações do mesmo tipo.
Acompanhar o modo de funcionamento da Escola/Jardim de In-

fância em todos os seus aspectos, analisando, denunciando e pro-
curando reparar situações injustas e lesivas dos superiores interes-
ses dos alunos.

ARTIGO 5.º

Para a realização das tarefas referidas no artigo anterior, compe-
te à AP, além do mais:

Promover reuniões de pais e encarregados de educação sempre
que necessário.

Promover outras realizações de interesse educacional, cultural,
recreativo e desportivo.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 6.º

Poderão ser associados da AP, o pai, mãe ou o encarregado de
educação dos alunos inscritos na Escola/Jardim de Infância, em cada
ano lectivo.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
Participar em assembleia gerais, eleger e ser eleito para os vá-

rios órgãos da AP;
Utilizar a AP para a resolução de quaisquer problemas relacio-

nados com a Escola/Jardim de Infância e com os seus filhos e
educandos que caibam no âmbito destes estatutos;
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Requerer a reunião da assembleia geral nos termos do n.º 2 do
artigo 13.º dos estatutos.

ARTIGO 8.º

Constituem deveres dos associados:
Pagar as quotas que forem fixadas;
Cooperar nas actividades da AP e contribuir na medida das suas

possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos

e as tarefas que lhe forem confiadas;
Comparecer e participar nas reuniões e assembleias para que

forem convocados.

CAPÍTULO III
Órgãos da Associação

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação:
A assembleia geral;
A direcção;
O conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

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

A assembleia considera-se legalmente constituída se estiver pre-
sente, pelo menos, metade dos seus associados. Se à hora designa-
da não se verificar aquele número, a assembleia reunirá então 15 mi-
nutos depois com qualquer numero de associados.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia será constituída por um presidente e dois
secretários.

ARTIGO 12.º

A assembleia reunirá:
Ordinariamente uma vez por ano, para discutir e aprovar ao re-

latório e contas.
Extraordinariamente, quando for convocada pelo seu presidente,

quando requerida pela direcção ou conselho fiscal ou por requeri-
mento subscrito por um mínimo de um terço dos associados, sen-
do neste último caso obrigatória a presença de, pelo menos, 50%
dos requerentes.

ARTIGO 13.º

A convocação da assembleia geral será feita pelo seu presiden-
te, por meio de aviso aos seus associados e afixados no átrio da
Escola/Jardim de Infância, com, pelo menos oito dias de antecedên-
cia, indicando sempre, além da ordem de trabalhos, o dia, hora e
local da reunião.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral:
Apreciar e votar as propostas de alteração aos estatutos da AP;
Eleger os membros dos órgãos da AP;
Fixar as quotas a pagar pelos associados;
Discutir, dar parecer e decidir sobre as actividades da AP;
Discutir e aprovar o relatório e contas do ano;
Deliberar sobre exclusão dos associados.

Direcção
ARTIGO 15.º

A AP será gerida por uma direcção, eleita pela assembleia ge-
ral, composta por três associados, havendo respectivamente, um
presidente, um secretário e um tesoureiro.

ARTIGO 16.º

À direcção compete:
Gerir os bens da AP;
Submeter para discussão: à assembleia o relatório e contas anuais.
Deliberar sobre admissão de associados.

ARTIGO 17.º

A direcção reunirá sempre que o seu presidente o solicitar.

ARTIGO 18.º

A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos seus
membros, sendo as decisões tomadas por maioria.

ARTIGO 19.º

A Associação fica obrigada pela assinatura dos três membros da
direcção, ou de quem eles deleguem entre si.

Conselho fiscal
ARTIGO 20.º

O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e é constituído
por um presidente e um secretário.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
Dar parecer sobre o relatório e contas anuais ou sobre qualquer

assunto, mediante pedido da direcção ou da AP.
Verificar as contas, fiscalizar a escrituração e exigir que esteja

sempre em ordem.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal reunirá a pedido do presidente ou da direcção.

Regime financeiro
ARTIGO 23.º

As receitas da Associação serão depositadas numa instituição de
crédito.

Disposições gerais
ARTIGO 24.º

A AP só poderá ser dissolvida em AG extraordinária, expressa-
mente convocada para o efeito ou então nos termos do artigo 182.º
do Código Civil.

ARTIGO 25.º

Em caso de dissolução da AP, e salvo determinação em contrá-
rio, os seus bens reverterão para a Associação de Pais e Amigos
das Crianças Diminuídas Mentais (APACDM).

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. 3000058935

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA MISERICÓRDIA
DE TONDELA, APIMTO

Associação

No dia 9 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial de Tondela,
perante mim Anabela Maria Bicho Oliveira Antunes Ferreira, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Cristina Marques Ferreira Simões, casada, natural da
freguesia de Molelos, concelho de Tondela, onde reside na Aveni-
da da Ponte Pedrinha, no Botulho;

2.º Luís Carlos dos Santos Carmo, casado, natural de Moçam-
bique, residente em Tondela, na Rua de Lannemezan, 246, 2.º, di-
reito; e,

3.ª Eugénia Maria Marques do Vale Rodrigues, casada, natural
da freguesia de Santiago de Besteiros, concelho de Tondela, resi-
dente na Rua do Comandante João Matos Ferreira, 114, 2.º, direi-
to, nesta cidade.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade n.os 10120835, de 9 de Junho de 1999, 7845983,
de 4 de Outubro de 1996 e 10676057, de 27 de Outubro de 1997,
dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram :
Que por este acto constituem entre uma associação que será re-

gulada nos termos e condições constantes dos estatutos seguintes:

1.º

A associação adopta a designação Associação de Pais do
Infantário da Misericórdia de Tondela, APIMTO e, tem a sua sede
na cidade, freguesia e concelho de Tondela.
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2.º

Esta Associação tem como fim participar na política educativa do
infantário e na administração do mesmo. Acompanhar os pais nas
actividades.

3.º

1 � Os associados terão de ser pais ou encarregados de educa-
ção de alunos que frequentam o infantário da Misericórdia de
Tondela.

2 � Perde a qualidade de associados todo o indivíduo que apre-
sente o seu pedido de demissão, seja excluído, ou que deixa de sa-
tisfazer a condução de admissão referida no n.º 1 do presente artigo.

4.º

São órgãos desta Associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, eleitos, para mandatos anuais, na primeira
assembleia geral de cada ano lectivo.

5.º

Assembleia geral

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

2 � A mesa da assembleia geral é composta por três asso-
ciados: um presidente, um vice-presidente e um secretário.

3 � A assembleia geral reúne ordinariamente 30 dias após o
início do ano lectivo para apreciação do relatório de contas do ano
lectivo findo, para eleição dos novos órgãos directivos e para tra-
tar de assuntos de interesse para a Associação.

4 � A assembleia geral é convocada pelo presidente podendo no
entanto ser requerida por 10 associados no pleno uso dos seus di-
reitos, dirigindo para o efeito, um pedido escrito e assinado pelos
mesmos ao referido presidente que terá de convocar a assembleia
geral num prazo máximo de oito dias, após a recepção do pedido.

5 � A assembleia geral dever ser realizada no máximo de duas
semanas após a data da convocatória.

6 � Não comparecendo metade dos associados no pleno gozo
dos seus direitos, a assembleia reunirá meia hora após a hora cons-
tante da convocatória com os associados presentes.

6.º

Direcção

1 � A direcção é composta por quatro associados: um presidente,
um vice-presidente, um tesoureiro e um vogal.

2 � A Associação reúne uma vez por mês ou sempre que os
interesses das crianças o exijam.

3 � A Associação obriga-se pela assinatura conjunta do presi-
dente e de um outro membro da direcção, sendo obrigatória a assi-
natura do tesoureiro na emissão de cheques.

7.º

Conselho fiscal

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

O conselho fiscal reunirá, por convocatória do seu presidente,
ordinariamente, uma vez por ano, antes da assembleia geral, para
emitir parecer sobre o relatório de contas da direcção cessante, ou
sempre que os interesses da Associação o exijam.

8.º

Eleições

1 � As eleições serão feitas a partir de listas globais e comple-
tas, integrando obrigatoriamente pais ou encarregados de educação
de cada uma das salas, subscritas por pelo menos 15 associados,
apresentadas para sufrágio na assembleia geral.

2 � As eleições serão feitas por escrutínio secreto, competindo
à mesa da assembleia geral declarar eleita a lista que recolher o
maior número de votos expressos.

9.º

O património e os meios de subsistência serão assegurados por
actividades da Associação subsídios e doações de entidades públi-
cas e privadas e pela Misericórdia.

10.º

1 � A actividade da Associação rege-se pelos presentes estatu-
tos, pelo Regulamento Geral Interno e, nos casos em que estes se-
jam omissos, pela lei em vigor.

2 � O Regulamento Geral Interno e os estatutos só podem ser al-
terados em assembleia geral extraordinária, convocada para o efeito.

Exibiram: o certificado de admissibilidade da denominação adop-
tada, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 15 de
Maio de 2001.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado
o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

A Notária, Anabela Maria Bicho Oliveira Antunes Ferreira.

Rectificação

No dia 12 de Novembro de 2001, no Cartório Notarial de
Tondela, perante mim Anabela Maria Bicho Oliveira Antunes
Ferreira, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Cristina Marques Ferreira Simões, casada, natural da
freguesia de Molelos, deste concelho, onde reside na Avenida da
Ponte Pedrinha, no Botulho;

2.º Luís Carlos dos Santos Carmo, casado, natural de Moçam-
bique, residente na Rua de Lannemezan, 246, 2.º, direito, nesta ci-
dade; e,

3.ª Eugénia Maria Marques do Vale Rodrigues, casada, natural
da freguesia de Santiago de Besteiros, deste concelho, residente na
Rua do Comandante João Matos Ferreira, 114, 2.º, direito.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade n.os 10120835, de 9 de Junho de 1999, 7845983,
de 4 de Outubro de 1996 e 10676057, de 27 de Outubro de 1997,
dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que por escritura lavrada no dia 9 do passado mês, exarada a

fls. 74 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 49-E,
deste Cartório, constituíram uma associação denominada Associação
de Pais do Infantário da Misericórdia de Tondela, APIMTO.

Que estão presentes neste acto para proceder à rectificação da
mesma, na sequência de um erro da exclusiva responsabilidade do
cartório, no tocante à redacção do n.º 1 do artigo 6.º dos estatutos
que passa a ter a seguinte redacção, em conformidade com o que
sempre pretenderam:

6.º

Direcção

1 � A direcção é composta por cinco associados: um presiden-
te, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, e um vogal.

Que em tudo o mais mantêm o inicialmente exarado.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado

o seu conteúdo.
(Assinaturas ilegíveis.)
A Notária, Anabela Maria Bicho Oliveira Antunes Ferreira.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. 3000058919

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO E JARDIM DE INFÂNCIA

DE MATOSINHOS, S. FÉLIX DA MARINHA, VILA NOVA DE GAIA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola do Ensino Básico e Jardim
de Infância de Matosinhos, na freguesia de S. Félix da Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia e tem sede na Escola.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

1 � A Associação tem como finalidade essencial assegurar a
afectiva participação dos pais e encarregados de educação na tare-
fa educativa das Escolas, num processo de estreita colaboração com
o corpo docente das Escolas.

2 � A Associação dinamizará iniciativas de complemento curricular
e, designadamente, a ocupação de tempos livres dos alunos das Esco-
las, numa perspectiva do desenvolvimento integral da criança.
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ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardan-
do sempre que a sua independência de qualquer organização oficial
ou privada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neu-
tralidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa,
procurando assegurar que a educação dos filhos e educandos se
processe segundo as normas do Direito natural universalmente
aceite.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � São associados da Associação todos os pais e encarregados
de educação dos alunos das escolas que na Associação se filiem.

2 � Será considerado associado cada pai (mãe) ou encar-
regado(a) de educação filiado tenha um ou mais educando nas es-
colas.

ARTIGO 5.º

Dos corpos sociais

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e con-
selho fiscal. Todos os órgãos são eleitos anualmente em assembleia
geral ordinária no início de cada ano lectivo.

ARTIGO 6.º

Da mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral será constituída por três elementos
eleitos em assembleia geral: um presidente e dois secretários.

ARTIGO 7.º

Da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois
vogais.

2 � Cada uma das Escolas deverá estar representada a nível de
direcção.

3 � Os membros da direcção distribuirão entre si os respectivos
cargos na primeira reunião após a eleição.

4 � As reuniões da direcção terão uma periodicidade mínima
mensal.

5 � Poderão ser eleitos suplentes para a direcção.

ARTIGO 8.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros eleitos em
assembleia geral: um presidente e dois vogais.

2 � As reuniões terão a periodicidade trimestral.

ARTIGO 9.º

Da responsabilidade

1 � A Associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente
ou a de quem, ao abrigo do regulamento interno da Associação, o
substitua em caso de impedimento.

2 � Os cheques deverão ser assinados por duas de três assina-
turas da direcção, sendo obrigatoriamente uma do presidente ou do
tesoureiro.

ARTIGO 10.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações
dos sócios a fixar pela assembleia geral, por subsídios e dona-
tivos oficiais e particulares que eventualmente lhe venham a ser
atribuídos.

ARTIGO 11.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Conforme o original.

24 de Novembro de 2000. 3000058911

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM DE INFÂNCIA DO AGRO

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Jardim de Infância do Agro, na fre-
guesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia e tem sede no
Jardim.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

1 � A Associação tem como finalidade essencial assegurar a
efectiva participação dos pais e encarregados de educação na tare-
fa educativa do Jardim, num processo de estreita colaboração com
o seu corpo docente.

2 � A Associação dinamizará iniciativas de complemento
curricular, designadamente, a ocupação de tempos livres dos alu-
nos do Jardim, numa perspectiva do desenvolvimento integral do
aluno.

ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardan-
do sempre a sua independência de qualquer organização oficial ou
privada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neu-
tralidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa, pro-
curando assegurar que a educação dos filhos ou educandos se pro-
cesse segundo as normas do Direito natural universalmente aceite.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � São associados da Associação todos os pais e encarregados
de educação dos alunos do Jardim que na Associação se filiem.

2 � Será considerado associado cada pai (mãe) ou encar-
regado(a) de educação filiado tenha um ou mais educandos no Jardim.

ARTIGO 5.º

Dos corpos sociais

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e con-
selho fiscal. Todos os órgãos são eleitos anualmente em assembleia
geral ordinária no início (primeiro mês) de cada ano lectivo.

ARTIGO 6.º

Da mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral será constituída por três elementos
em assembleia geral, um presidente e dois secretários.

ARTIGO 7.º

Da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos em assembleia
geral: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

2 � As reuniões da direcção terão uma periodicidade mínima
mensal.

3 � Poderão ser eleitos suplentes para a direcção.

ARTIGO 8.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente e dois vogais.

2 � As reuniões terão a periodicidade trimestral.

ARTIGO 9.º

Da responsabilidade

1 � A Associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente
ou a de quem, ao abrigo do regulamento interno da Associação, o
substitua em caso de impedimento.

2 � Os cheques deverão ser assinados por duas de três assina-
turas da direcção, sendo obrigatoriamente uma do presidente ou do
tesoureiro.
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ARTIGO 10.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
sócios a fixar em assembleia geral, por subsídios e donativos ofi-
ciais e particulares que eventualmente lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 11.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. 3000058904

PROJECTOS DE ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA

E JARDIM DE INFÂNCIA DE POIARES

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 � Os presentes estatutos regulam a Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola e Jardim de Infância de Poiares
que é uma associação voluntária, sem fins lucrativos.

2 � A Associação é estabelecida por duração indeterminada e
possui a sua sede no Jardim de Infância de Poiares.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem por finalidade essencial assegurar a
efectivação do direito e dever que assiste aos encarregados de edu-
cação de participarem na educação dos seus filhos e educandos.

2 � A Associação exercerá as suas actividades sem subordina-
ção a qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegu-
rar que a educação dos filhos e educandos dos associados se pro-
cesse segundo as normas do direito natural universalmente aceites.
A Associação é estabelecida por duração indeterminada e possui a
sua sede no edifício do Jardim de Infância de Poiares.

ARTIGO 3.º

1 � As atribuições da Associação são essencialmente:
a) Resolver quaisquer situações lesivas dos interesses cívicos ou

morais dos alunos.
b) Colaborar com a escola sempre que possível, em actividades

circum-escolares ou de natureza social.
c) Prestar à escola, dentro das suas possibilidades, a colaboração

que lhe seja eventualmente pedida, desde que compatível com as
suas finalidades, para a resolução de quaisquer problemas.

d) Estabelecer contacto e o diálogo indispensáveis para uma re-
cíproca compreensão entre professores, alunos, pais e encarregados
de educação.

2 � Para a consecução dos fins previstos na Associação devem
nomeadamente:

a) Analisar todas as situações normais de que tenha conhecimen-
to, lesivas dos interesses dos alunos, expô-las a quem de direito,
envidando todos os esforços e dando toda a colaboração para que
sejam imediatamente resolvidas.

b) Informar os associados da política educacional definida pelo
Ministério da Educação e pela Escola, quando para isso seja soli-
citada.

c) Realizar cursos, conferências, palestras e reuniões, colaboran-
do com a Escola na utilização dos tempos livres.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São associados:
a) Os pais ou encarregados de educação dos alunos do Jardim

de Infância, Escola Básica do 1.º Ciclo que nela voluntariamente
se inscrevam.

b) Os membros beneméritos, personalidades individuais de reco-
nhecida idoneidade e merecimento em prol da causa das Associa-
ções de Pais, desde que admitidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Constituem direito dos associados:
a) Participarem nas assembleias gerais;
b) Elegerem e serem eleitos para órgãos de gestão da Associação;
c) Utilizarem os serviços da Associação dentro do âmbito das

suas atribuições.

ARTIGO 6.º

Constituem deveres do associado:
a) Pagarem as quotas que forem fixadas pela assembleia geral.

De uma vez, no princípio do ano lectivo; cooperaram nas activida-
des da Associação e contribuírem, na medida das suas possibilida-
des para a realização dos seus objectivos;

b) Exercerem com zelo e inteligência os cargos para que foram
eleitos.

ARTIGO 7.º

Perde-se a qualidade de associado:
a) A pedido do associado, feito por escrito, em qualquer altura

do ano.
b) Por proposta do conselho executivo, sancionada pela

assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos de gestão

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos de gestão: a assembleia geral, o conselho exe-
cutivo e a comissão revisora de contas.

2 � Nenhum cargo dos órgãos de gestão será remunerado, sal-
vo o disposto no n.º 2 do artigo 13.º

ARTIGO 9.º

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

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente, dois secretários, eleitos por dois anos e constituirá o órgão
soberano da Associação.

3 � As atribuições da assembleia geral são:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos da

Associação;
b) Eleger os membros dos órgãos de gestão da Associação;
c) Discutir e dar pareceres sobre as actividades da Associação;
d) Discutir e aprovar o relatório de contas anuais.
4 � A assembleia geral reunirá ordinariamente nos meses de

Maio e Outubro de cada ano, fazendo-se neste último a eleição dos
órgãos de gestão, e extraordinariamente, sempre que o conselho
executivo ou um número mínimo de 30 associados o solicite.

5 � Uma delegação de alunos, professores e funcionários da
escola poderá participar na assembleia geral, embora sem direito de
voto.

ARTIGO 10.º

1 � A Associação será gerida por um conselho executivo eleito
pela assembleia geral.

2 � O conselho executivo é composto por cinco mem-
bros: presidente, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

3 � Os membros do conselho executivo serão eleitos por dois
anos.

4 � As atribuições do conselho executivo são:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e exe-

cutar todas as actividades que se enquadrem nas finalidades da
Associação;

b) Gerir os bens da Associação;
c) Submeter à assembleia geral o relatório de contas anuais para

aprovação;
d) Representar a Associação e em seu nome defender os seus

direitos assumir as suas obrigações;
e) Eleger de entre os seus membros os que por lei a publicar

devam representar a Associação nos órgãos de gestão da Escola.
f) Adquirir bens materiais necessários ao funcionamento dos es-

tabelecimentos educativos.
5 � O conselho executivo reunirá ordinariamente uma vez por

mês e extraordinariamente sempre que qualquer dos seus membros
o solicite.

6 � O conselho executivo deliberará quando estiver presente
a maioria dos seus membros sendo as deliberações tomadas por
maioria dos votos dos membros presentes.
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ARTIGO 11.º

1 � A comissão revisora de contas, eleita pela assembleia geral
será constituída por um presidente e dois vogais.

2 � Compete à comissão revisadora de contas:
a) Dar parecer anual à assembleia geral sobre o relatório de contas;
b) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despe-

sas efectuadas.
ARTIGO 12.º

1 � As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações dos associados;
b) As subvenções ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídas;
c) Outras provenientes de iniciativas que a Associação haja por

bem determinar.

CAPÍTULO V
Do pessoal

ARTIGO 13.º

1 � A Associação não terá, em princípio, pessoal próprio remu-
nerado e o seu expediente será assegurado pelos sócios ou seus
familiares que para tal se ofereçam.

2 � O conselho executivo, ouvida a comissão revisora de con-
tas poderá contratar pessoal eventual se verificar tal necessidade.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 14.º

A Associação poderá, por deliberação do conselho executivo
sancionada pela assembleia geral, federar-se com outras Associa-
ções congéneres, a nível regional ou nacional, sem perda da sua
independência de princípios e finalidades.

ARTIGO 15.º

A Associação poderá manter, através do conselho executivo, li-
gações de tipo informativo com associações semelhantes constituí-
das noutros graus de ensino, a nível regional, nacional ou interna-
cional.

ARTIGO 16.º

A Associação obriga-se:
Pelas assinaturas de dois membros do conselho executivo, sen-

do um deles o tesoureiro.

ARTIGO 17.º

Em caso de dissolução da Associação, salvo determinação em
contrário da assembleia geral, os bens da Associação reverterão para
a Escola.

Conforme o original.

24 de Maio de 2002. 3000058898

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA E. B.-2, 3 MOREIRA DA MAIA

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza, sede e afins da Associação

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola E. B.-2, 3 de Moreira da Maia, designada nestes
estatutos por Associação de Pais, é constituída por pais e encarre-
gados de educação dos alunos que ela dela quiserem fazer parte.

2 � A Associação é uma Instituição sem fins lucrativos, com
duração indeterminada, não subordinada a qualquer ideologia polí-
tica ou religiosa que se regerá pelos presentes estatutos e, nos ca-
sos omissos, pelas leis aplicáveis das associações.

3 � A Associação tem a sua sede em Moreira da Maia, nas ins-
talações da Escola E. B.-2, 3, desta localidade.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objectivos específicos:
a) Interessar as famílias dos alunos nas tarefas educativas;
b) Estabelecer uma íntima cooperação com a entidade directiva

da escola e outros responsáveis pela actividade pedagógica;

d) Sugerir e colaborar nas actividades escolares e circum-esco-
lares, organizando o seu próprio plano anual de acção.

ARTIGO 3.º

Para a concretização dos objectivos previstos no artigo anterior,
a Associação propõe-se:

a) Colaborar com a escola na apreciação de questões disciplina-
res, de acordo com o estabelecido na legislação em vigor;

b) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre
a vida da escola, em particular no que respeita à actuação dos ór-
gãos onde estão representados;

c) Promover contactos com outras associações congéneres no
sentido de integrar a sua acção num contexto o mais amplo possí-
vel, devendo ainda inscrever-se em qualquer federação de organis-
mos idênticos e representar qualquer deles como delegado ou cor-
respondente;

d) Promover a detecção e estudo dos problemas de educação,
proporcionar e desenvolver condições de participação dos pais ou
encarregados de educação na resolução dos mesmos, nomeadamente
através de inquéritos, reuniões, conferências, mesas-redondas, ses-
sões de estudos, exposições e criação de grupos de trabalho;

e) Intervir junto dos órgãos da escola, para resolução dos pro-
blemas da vida escolar e prestando-lhes a colaboração compatível
com as finalidades da Associação;

f) Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das rela-
ções de convivência entre professores, alunos, funcionários, pais ou
encarregados de educação.

g) Colaborar por todos os meios ao seu alcance, quer na
integração real da escola, quer no meio social em que estão inseri-
dos os alunos e seus familiares.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá a sua actividade com plena independên-
cia, mas observando, em todas as circunstâncias, os termos dos
artigos anteriores.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 � São membros da Associação os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos da respectiva escola que o desejem, mediante o
preenchimento e entrega do competente boletim de inscrição.

2 � Quando o pai, a mãe e encarregado de educação se houve-
rem inscrito como sócios, podem fazer-se representar em conjun-
to, mas apenas um deles terá direito a voto, independentemente do
número de filhos que frequenta a escola.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais da Associação;
b) Eleger e ser eleito para os corpos gerentes da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer

meios nas actividades da Associação;
d) Utilizar os serviços da Associação para todos os problemas dos

seus educandos, no âmbito do artigo 3.º;
e) Propor aos corpos gerentes as iniciativas que entendam poder

contribuir para os objectivos da Associação;
f) Examinar na sede a escrita e contas da Associação, que desde

que o solicitem à direcção por escrito e com a antecedência de
15 dias.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Comparecer às reuniões da Associação sempre que convocados;
b) Observar as disposições estatutárias e legais, bem como as

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

funções para que forem eleitos ou designados;
d) Pagar pontualmente as suas quotas de associados, pela forma

que for regulamentada;
e) Comunicar à direcção a sua mudança de residência e, bem

assim, do seu educando.

ARTIGO 8.º

Perdem o direito de membros da Associação:
a) A pedido do próprio, por escrito;
b) Por falta de pagamento de quotas durante o primeiro trimes-

tre de cada ano lectivo;
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c) Por infracção ao determinado pelos estatutos após deliberação
da assembleia geral;

d) Quando os educandos deixarem de frequentar a escola.

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

ARTIGO 9.º

São corpos gerentes da Associação, a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

1 � Os corpos gerentes são eleitos anualmente, no início de cada
ano lectivo, em assembleia geral.

2 � A forma de eleição para os corpos gerentes constará de re-
gulamento interno, aprovado em assembleia geral.

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

4 � O mandato inicia-se com a tomada de posse, perante o pre-
sidente da mesa da assembleia geral, logo após as eleições.

5 � Quando as eleições não forem realizadas no período previs-
to, considera-se prorrogado o mandato em curso, até à tomada de
posse dos novos corpos gerentes.

6 � Quando qualquer dos órgãos dos corpos gerentes se encon-
trar na situação de vacatura da maioria dos seus elementos e de-
pois de se ter recorrido aos suplentes, o presidente da mesa da
assembleia geral convocará uma sessão extraordinária, a fim de se
proceder à nomeação de uma comissão administrativa que se man-
terá em funções até à realização de novas eleições.

ARTIGO 11.º

1 � Os corpos gerentes são convocados pelos respectivos pre-
sidentes só podem deliberar com a presença da maioria dos seus
titulares.

2 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos ti-
tulares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a
voto de desempate.

ARTIGO 12.º

1 � Os membros dos corpos gerentes são responsáveis solida-
riamente pelas faltas ou irregularidades cometidas, no exercício do
seu mandato.

2 � Para além dos motivos previstos na lei, os membros dos
corpos gerentes ficam exonerados de responsabilidades se:

a) Não tiverem tomado parte na respectiva resolução e a repro-
varem, com declaração de voto, na acta da sessão seguinte;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizeram constar da
respectiva acta.

ARTIGO 13.º

Das reuniões dos corpos gerentes serão elaboradas sempre actas,
obrigatoriamente assinadas por todos os membros presentes nas
mesmas, com excepção das de assembleias gerais que terão apenas
de conter as assinaturas dos respectivos membros da mesa.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 14.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 de 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 presente, os quais cessarão
as suas funções no termo da sessão.

4 � Os associados podem fazer-se acompanhar dos respectivos
cônjuges, mas sem direito a voto nas deliberações a tomar.

5 � Poderão ainda assistir às assembleias gerais, sem direito a voto,
os pais ou encarregados de educação que não sejam associados.

ARTIGO 15.º

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e discipli-
nar os trabalhos das suas sessões, representá-la e designadamente:

a) Decidir sobre propostas e reclamações apresentadas, sem pre-
juízo de recursos nos termos legais;

b) Conferir posse os membros dos corpos gerentes eleitos.

ARTIGO 16.º

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as maté-
rias compreendidas nas ordens de trabalho e necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação, de
acordo com o estabelecido estatutariamente;

b) Eleger, conforme o determinado no n.º 2 do artigo 10.º, os
membros dos corpos gerentes, ou revogar o mandato de alguns, ou
de todos, se a sua actuação der motivo para tal;

c) Fixar o valor das quotas a pagar pelos associados, por proposta
da direcção;

d) Apreciar e votar os relatórios, contas de gerência, plano de
actividades e orçamentos apresentados pela direcção, e ainda os
pareceres do conselho fiscal.

e) Alterar os estatutos, quando convocada para esse efeito;
f) Deliberar sobre a exoneração de associados, de acordo com a

alínea c) do artigo 8.º, por proposta da direcção;
g) Deliberar sobre proposta da direcção a indicação dos elemen-

tos representantes da Associação na assembleia geral.
2 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da

mesa, por sua iniciativa, por solicitação da direcção ou do conse-
lho fiscal ou ainda por requerimento de 20% dos associados.

3 � As assembleias gerais são convocadas com a antecedência
de pelo menos 10 dias, cuja convocatória indicará o local, dia, hora
e ordem de trabalhos, de acordo com as disposições legais.

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

5 � Quando se tratar de uma assembleia geral convocada a re-
querimento dos associados, só poderá reunir se estiverem pelo
menos dois terços dos requerentes.

6 � As deliberações das assembleias gerais são soberanas, des-
de que tenham sido convocadas nos termos legais em vigor e ob-
tenham o voto favorável da maioria dos associados presentes, com
a excepção:

a) As alterações aos estatutos só serão válidas com o voto favo-
rável de pelo menos três quartos dos associados presentes;

b) A dissolução da Associação só será válida com o voto favo-
rável de pelo menos três quartos de todos os associados.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente três vezes por
ano:

a) No início do ano lectivo, para eleição dos novos corpos ge-
rentes e apreciar e votar o relatório da direcção e as contas de ge-
rência com o parecer do conselho fiscal, relativos ao ano findo;

b) Após a tomada de posse dos membros dos corpos sociais, para
apreciar e votar o plano de actividades e o orçamento para o ano
lectivo em curso;

c) Próximo do final de cada ano lectivo, para análise do desem-
penho das actividades realizadas.

2 � Reunirá ainda extraordinariamente, sempre que requerida
pelos 20% dos associados, ou quando a respectiva mesa, a direc-
ção, ou o conselho fiscal o considerarem necessário.

CAPÍTULO V

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A direcção é constituída por sete membros, dos quais será
um presidente, um vice-presidente, um 1.º secretário, um 2.º secre-
tário, um tesoureiro, um 1.º vogal e um 2.º vogal.

2 � Poderá haver ainda um número de suplente que se tomarão
efectivos, à medida que se derem vagas na direcção e pela ordem
em que tiverem sido eleitos.

ARTIGO 19.º

Compete à direcção gerir a Associação, representá-la, incum-
bindo-lhe designadamente:

a) Dirigir e orientar todas as actividades da Associação em con-
formidade com os estatutos, regulamentos e deliberações das
assembleias gerais;

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o relatório e con-
tas de gerência e o orçamento para o ano seguinte, os quais serão
submetidos ao parecer do conselho fiscal e apresentados em
assembleia geral para discussão 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;
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d) Admitir novos associados, ou exonerá-los, tendo em conta o
estabelecido na alínea f) do n.º 1 do artigo 16.º;

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

f) Nomear, após a tomada de posse, no início de cada ano lecti-
vo, os representantes da Associação, quer para o conselho pedagó-
gico, quer para os conselhos de turma disciplinares.

ARTIGO 20.º

A direcção reunirá sempre que julgar conveniente e obrigatoria-
mente uma vez por mês.

ARTIGO 21.º

1 � Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as
assinaturas conjuntas de dois membros da direcção, sendo uma delas
do presidente ou do 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 da direcção.

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 22.º

1 � O conselho fiscal é composto por três membros, dos quais
um será o presidente, outro o vice-presidente e ainda outro o relator.

2 � Poderá haver ainda um número de suplentes que se toma-
rão efectivos à medida que se derem vagas no conselho fiscal e pela
ordem em que tiverem sido eleitos.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal zelar pelo cumprimento da lei, dos
estatutos e designadamente:

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

b) Dar pareceres sobre os relatórios, contas de gerência e orça-
mento da direcção, a fim de serem submetidos à apreciação e apro-
vação dos associados em assembleia geral;

c) Assistir às reuniões da direcção, sempre que o julgar conve-
niente, mas sem direito a voto nas suas deliberações;

d) Solicitar à direcção elementos que considere necessários ao
cumprimento das suas atribuições;

e) Propor ao presidente da mesa da assembleia geral a convoca-
ção de sessões sempre que o julgue conveniente, nos termos
estatutários.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o suponha necessário e
obrigatoriamente duas vezes por ano, para apreciar o plano de ac-
tividades, orçamento, relatório e contas de gerência, apresentados
pela direcção, elaborando os respectivos pareceres, para discussão
e aprovação em assembleia geral, pelos associados.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 25.º

1 � São receitas da Associação:
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 � O montante da quota anual mínimo dos associados será de

5 euros.

ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

A Associação deve aderir a federações ou conferências que se
enquadrem dentro dos seus objectivos fundamentais, desde que essa
adesão seja aprovada em assembleia geral.

ARTIGO 28.º

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

Conforme o original.

24 de Maio de 2002. 3000058889

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA 1 N.º 3 DA COVA DA PIEDADE,

ALMADA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração, objectivos e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica 1 n.º 3 da Cova da Piedade, Almada, adiante designada por
Associação, com sede nas instalações desta escola, congrega e re-
presenta os pais e encarregados de educação desta Escola Básica e
do Jardim-de-Infância da Cova da Piedade que nela se inscreverem,
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação, com estatutos publicados no Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, de 22 de Julho de 1994, é constituída por tempo
indeterminado e só poderá ser dissolvida por decisão da assembleia
geral convocada para esse efeito.

§ único e transitório. Após publicação desta alteração dos esta-
tutos, acrescentar «[...] com alteração publicada em Diário da Re-
pública de [...] de [...] de [...]».

ARTIGO 3.º

À Associação compete a difusão, coordenação e promoção da
actividade extra-escolar e associativa, com o objectivo de fortale-
cer e apoiar a ligação escola/família, e o desempenho do papel atri-
buído às Associações de Pais e Encarregados de Educação pelo
Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março.

ARTIGO 4.º

A Associação pode filiar-se em uniões, federações e organismos
congéneres.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser associados pessoas singulares, de maior idade, e
pessoas colectivas, adiante designadas por sócios, e que se inscre-
vam voluntariamente na Associação.

2 � Há três categorias de sócios: efectivos, extraordinários e
honorários.

3 � São sócios efectivos os pais ou encarregados de educação
dos alunos que frequentem a Escola Básica n.º 3 de Almada e o
Jardim-de-Infância da Cova da Piedade inserido na área física des-
ta Escola Básica.

4 � São sócios extraordinários os pais ou encarregados de edu-
cação, cujos filhos deixaram de estar matriculados na Escola, que
desejem continuar como sócios da Associação nesta qualidade e
paguem as quotas estipuladas em assembleia geral.

5 � São sócios honorários as pessoas que, por dádivas ou ser-
viços relevantes à Associação, esta atribua tal qualidade em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral e usar do direito

de voto;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do artigo 15.º
d) Usufruir dos benefícios e iniciativas criadas no âmbito da

Associação.
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ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Contribuir para a prossecução dos objectivos da Associação;
b) Exercer os cargos para que forem eleitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos;
d) Pagar as quotas estabelecidas pela assembleia geral e as men-

salidades no prazo e pela forma regulamentar estabelecida pela di-
recção.

ARTIGO 8.º

1 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que por escrito comuniquem a sua demissão;
b) Os que deixem de pagar as quotas;
c) Os que cometam faltas graves aos deveres consagrados nos

estatutos e no regulamento interno.

ARTIGO 9.º

1 � São receitas da Associação:
a) O produto das quotas e mensalidades pagas pelos associados;
b) Donativos e quaisquer outras receitas que por lei ou disposição

de pessoas singulares ou colectivas lhe venham a ser concedidas.
2 � A quota é aprovada pela assembleia geral por proposta da

direcção.
3 � As mensalidades e outras receitas de actividades são apro-

vadas pela direcção.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da Associação:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

1 � O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes não é
remunerado e a duração do mandato é de um ano.

2 � Os membros que constituem os órgãos sociais são eleitos
em assembleia geral ordinária, convocada para o efeito.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados em ple-
no exercício dos seus direitos e nela reside o poder soberano da
Associação.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te, vice-presidente e um secretário.

2 � Na falta do presidente, o vice-presidente substituirá o pre-
sidente nas faltas ou impedimentos.

3 � Na falta ou impedimento de dois ou a totalidade dos mem-
bros da mesa assembleia geral, compete a esta eleger os respecti-
vos substitutos de entre os associados presentes, os quais cessarão
as suas funções no termo da reunião.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraor-
dinárias.

2 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente duas vezes em
cada ano, uma até 31 de Março, para aprovação do relatório e contas
da gerência, e outra até 15 de Novembro, para apreciação e vota-
ção do orçamento e do programa de acção.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá extraordinariamen-
te quando convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral,
a pedido do órgão executivo ou do órgão de fiscalização ou a re-
querimento de, pelo menos, 10% do número de sócios no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral deve ser convocada com, pelo menos,
15 dias de antecedência, pelo presidente da mesa ou seu substituo,
nos termos do artigo anterior e nas circunstâncias fixadas nos esta-
tutos.

2 � A convocatória é feita pessoalmente, por meio de aviso
postal expedido para cada associado ou através de anúncio publi-
cado nos dois jornais de maior circulação da área onde se situe a
sede da Associação, e deverá ser afixada na sede e noutros locais
de acesso público, dela constando obrigatoriamente o dia, a hora,
o local e a ordem de trabalhos.

3 � A convocatória da assembleia geral extraordinária, nos ter-
mos do artigo anterior, deve ser feita no prazo de 15 dias após o
pedido ou requerimento, devendo a reunião realizar-se no prazo
máximo de 30 dias, a contar da data da recepção do pedido ou re-
querimento.

4 � A assembleia geral extraordinária que seja convocada a re-
querimento dos associados só poderá reunir se estiverem presentes
três quartos dos requerentes.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral não pode deliberar em primeira
convocatória, sem a presença de, pelo menos, metade de mais um
dos associados.

2 � Passada meia hora, a assembleia geral poderá deliberar, em
segunda convocação, com qualquer número de associados, com a
mesma ordem de trabalhos e no mesmo local.

3 � Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da
assembleia geral são tomadas por maioria simples dos votos dos
associados presentes.

4 � As deliberações sobre as matérias das alíneas g) e h) do
artigo 19.º só serão válidas se obtiverem o voto favorável de três
quartos dos votos expressos.

ARTIGO 17.º

É da competência da assembleia geral:
a) Eleger anualmente, em reunião ordinária especialmente

convocada para o efeito, os titulares dos órgãos sociais da Asso-
ciação, bem como destituí-los;

b) Apreciar os actos de gestão dos restantes órgãos sociais;
c) Apreciar e aprovar os planos de actividade e respectivos or-

çamentos para a sua execução;
d) Apreciar e aprovar os relatórios de contas de exercício, acom-

panhados do parecer do conselho fiscal;
e) Estabelecer o valor das quotas e a sua periodicidade;
f) Deliberar sobre a exclusão de associados no Âmbito do dis-

posto no artigo 9.º;
g) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
h) Deliberar sobre as propostas de dissolução da Associação;
i) Deliberar sobre todas as questões relativas aos objectivos da

Associação.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A direcção da Associação é constituída por, pelo menos,
cinco associados.

2 � Será constituída por um presidente, um vice-presidente, um
tesoureiro, um secretário e um vogal.

3 � Podem ser eleitos membros suplentes até cinco associados.

ARTIGO 19.º

É da competência da direcção:
a) Gerir as actividades da Associação, cumprindo e fazendo cum-

prir as disposições legais e as estatutárias;
b) Administrar os bens e fundos da Associação, bem como os que

lhe estejam confiados;
c) Elaborar os regulamentos internos necessários à prossecução

das actividades da Associação;
d) Elaborar e submeter a aprovação da assembleia geral os rela-

tórios e contas de exercício;
e) Celebrar contratos;
f) Solicitar pareceres ao conselho fiscal;
g) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, de

acordo com o n.º 3 do artigo 15.º
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SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal é constituído por três membros: um presiden-
te, um vice-presidente e um vogal.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar as contas da Associação;
b) Dar o seu parecer sobre as mesmas contas para efeitos de

apresentar à assembleia geral;
c) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despe-

sas efectuadas.

CAPÍTULO IV
Das eleições dos órgãos sociais

ARTIGO 22.º

1 � A eleição dos membros dos órgãos sociais é convocada pelo
presidente da mesa da assembleia geral.

2 � As candidaturas constarão de listas a apresentar ao presiden-
te da mesa da assembleia geral, ou, na sua ausência, a quem legal-
mente o esteja a substituir, subscritas, pelo menos, por 10 associa-
dos, até à hora marcada para o início desta assembleia geral.

3 � É permitida a reeleição dos membros dos órgãos sociais
cessantes.

CAPÍTULO V
Alteração dos estatutos e dissolução da Associação

ARTIGO 23.º

Os presentes estatutos só podem ser alterados em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito, desde que a deliberação
obtenha o voto favorável de três quartos de todos os associados
presentes.

ARTIGO 24.º

1 � A Associação só pode ser dissolvida por maioria qualifica-
da de três quartos dos votos do número de todos os associados, em
assembleia geral expressamente convocada para esse fim.

2 � Em caso de dissolução, compete à assembleia geral eleger
uma comissão liquidatária com poderes limitados à ultimação dos
problemas pendentes e indicando o destino do activo líquido se
houver.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 25.º

O património da Associação de constitui-se nos bens físicos até
então adquiridos, dos quais terá de ser constituído registo.

ARTIGO 26.º

Os casos omissos serão resolvidos pela direcção, com respeito
pelas normas estabelecidas no regulamento interno e pelos princí-
pios gerais destes estatutos.

17 de Novembro de 2001.

Conforme o original.

24 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058885

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 1 � FERREIROS N.º 1

DE ARÕES, SÃO ROMÃO, FAFE

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração, objectivos e fins

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos da Escola EB 1 � Ferreiros
n.º 1 de Arões, São Romão, com sede nas instalações da escola.

 ARTIGO 2.º

A Associação durará por tempo indeterminado e só poderá ser
dissolvida por decisão da assembleia geral convocada para tal.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objectivo fundamental a defesa e a pro-
moção dos interesses dos pais e encarregados de educação, em tudo
o que respeita ao exercício do direito que lhes assiste de participar
na educação dos seus filhos ou educandos.

ARTIGO 4.º

Para a prossecução dos seus fins compete à Associação:
Participar, nos termos da lei, na definição da política de ensino.
Participar nos órgãos de administração e gestão da Escola, nos

termos da legislação em vigor.
Gerir o ATL:
1 � Definir o regime de funcionamento.
2 � Elaborar o processo de orçamento.
3 � Elaborar o plano anual de actividades e apresentar o respec-

tivo documento final.
4 � Estabelecer protocolos com entidades que possam prestar

serviço ao ATL.
Intervir junto dos órgãos de gestão da Escola e ou outras enti-

dades competentes para a apresentação de problemas da vida es-
colar e prestar, dentro das suas possibilidades, a colaboração que
lhe venha a ser solicitada.

Pugnar pela dignificação do ensino em qualquer dos aspec-tos: qualidade,
eficiência, disciplina e respeito pelos valores humanos em geral.

Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das relações
de convivência entre professores, alunos, funcionários, pais e en-
carregados de educação.

Estabelecer ligações com outras associações congéneres no sen-
tido de integrar a sua acção num contexto o mais amplo possível.

Salvaguardar a sua independência em relação a quaisquer orga-
nizações oficiais ou privadas, exercendo a sua actividade sem fins
lucrativos e sem subordinação política ou religiosa.

Colaborar com a Escola em actividades de natureza educativa,
cultural e social.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 5.º

São membros da Associação todos os pais e encarregados de educa-
ção dos alunos que frequentam a Escola EB 1 Ferreiros n.º 1, em Arões,
São Romão, Fafe.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
Tomar parte nas assembleias gerais.
Eleger e ser eleito para os órgãos sociais e grupos de trabalho que ve-

nham a ser criados no desenvolvimento das atribuições da Associação.
Participar activamente na vida da Associação, nomeadamente na

assembleia geral, discutindo e votando sobre todos os assuntos da
sua competência.

Ser informado das actividades da Associação.
Propor aos órgãos sociais iniciativas que entenda poder contri-

buir para os objectivos da Associação.
Promover a convocação da assembleia geral, nos termos do arti-

go 9.º, n.º 4.
Beneficiar da acção desenvolvida pela Associação em defesa dos

seus interesses.
Votar o relatório e contas, a apresentar anualmente pelo conse-

lho executivo.
ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
Cumprir as disposições estatutárias.
Contribuir com donativos para a Associação.
Participar e colaborar nas tarefas da Associação, contribuindo

para a realização dos seus objectivos e o prestígio da sua actuação.
Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos.
Comunicar ao conselho executivo a mudança de residência.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � Os órgãos sociais são:
A assembleia geral.
O conselho executivo.
O conselho fiscal.
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2 � O exercício dos cargos não é remunerado e dura pelo pe-
ríodo de um ano, podendo haver reeleições.

3 � Os membros constituintes dos órgãos sociais são eleitos em
assembleia geral, para o efeito realizada no primeiro mês do pri-
meiro período escolar.

Da assembleia geral
ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é a reunião dos associados no pleno gozo
dos seus direitos e é o órgão máximo de decisão da Associação.

2 � Podem ser convocados para a assembleia geral, por proposta
do conselho executivo da Associação, professores ou funcionários
da Escola ou do ATL, que nela podem intervir, sem direito a voto.

3 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente em sessão or-
dinária, por iniciativa do seu presidente, no primeiro mês do pri-
meiro período escolar, para apreciação do relatório e contas relati-
vo ao ano transacto, bem como para a eleição dos órgãos sociais.

4 � A assembleia reunirá extraordinariamente:
Sempre que a mesa da assembleia geral o entenda.
Por solicitação do conselho executivo ou do conselho fiscal.
A requerimento de pelo menos 30 pais ou encarregados de edu-

cação. Neste último caso a convocação será requerida ao respecti-
vo presidente, enunciando os assuntos a tratar e os fundamentos da
reunião, devendo nesta comparecer um mínimo de quatro quintos
dos requerentes, para além do disposto no artigo 11.º, para que se
considere constituída a assembleia.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral será convocada pelo seu presidente, com pelo
menos oito dias de antecedência, pela via julgada mais convenien-
te, de preferência a postal, sendo a convocatória também afixada
no local destinado para esse efeito.

Na convocatória constará a data, hora, o local e a ordem de tra-
balhos.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral considera-se legalmente constituída logo
que estiver presente mais de metade do número de associados, com
a excepção consignada nestes estatutos, na alínea c) do n.º 4 do
artigo 9.º

2 � Se à hora designada não se encontrar o número suficiente
de associados a assembleia geral constituir-se-á meia hora mais
tarde com qualquer número de associados presentes, reunindo e
deliberando como tal.

3 � A assembleia geral que tenha por objectivo a dissolução da
Associação de Pais e Encarregados de Educação requer que seja vo-
tada favoravelmente por três quartos do número total de asso-ciados.

4 � A assembleia geral que tenha por objectivo deliberar sobre
alterações dos estatutos requer que seja votada favoravelmente por
três quartos do número de associados presentes.

ARTIGO 12.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples, salvo os casos enunciados no artigo anterior.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário.

Na falta do presidente, o vice-presidente substituí-lo-á.

ARTIGO 14.º

Compete ao presidente da assembleia geral:
Convocar com a devida antecedência a assembleia geral ordiná-

ria ou extraordinária.
Presidir às reuniões da assembleia geral, orientar os trabalhos,

esclarecer eventuais dúvidas e desempatar qualquer votação, se for
caso disso.

Providenciar para que as convocatórias sejam enviadas a todos
os associados.

Dar posse aos órgãos sociais.
Assinar as actas das sessões e rubricar os livros respeitantes à

assembleia geral.
Mandar lavrar as actas de posse e assiná-las com os órgãos sociais.

ARTIGO 15.º

Compete à assembleia geral:
Eleger os órgãos sociais e destituí-los do seu mandato, nos ter-

mos dos estatutos.
Discutir e aprovar o relatório e contas anual.

Apreciar e aprovar as propostas de alteração dos estatutos.
Pronunciar-se sobre quaisquer questões de interesse para a As-

sociação submetidas à sua apreciação.
Autorizar a integração da Associação em federações e organis-

mos congéneres.

Do conselho executivo
ARTIGO 16.º

1 � O conselho executivo será constituído por três a 10 elementos.
2 � Haverá um presidente, um vice-presidente, um secretário, um

tesoureiro e os restantes elementos serão vogais, cargos que distri-
buirão entre si.

3 � Do conselho executivo farão parte os pais e encarregados
de educação de alunos, tanto quanto possível dos diferentes anos
ministrados na escola.

4 � Na primeira sessão de trabalhos o conselho executivo fixa-
rá a periodicidade das suas reuniões.

5 � As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presiden-
te, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos seus membros,
devendo a convocação ser feita pelo meio mais expedito.

6 � O conselho executivo só poderá reunir desde que a maioria
dos seus membros esteja presente, sendo as decisões tomadas por
maioria simples. Em caso de empate na votação o presidente exer-
cerá o voto de desempate.

7 � Os membros do conselho executivo são solidariamente res-
ponsáveis pelo regular exercício das actividades da Associação.

ARTIGO 17.º

Compete ao conselho executivo a realização dos objectivos da
Associação, sua administração e a dos seus bens, nomeadamente:

Representar a Associação, inclusive em juízo.
Solicitar a reunião da assembleia geral, quando entenda por ne-

cessário.
Elaborar e submeter à assembleia geral o relatório e contas

anuais para discussão e aprovação.
Cumprir e fazer cumprir os estatutos e deliberações da assembleia

geral.
Cooperar com o conselho executivo da Escola e respectivo cor-

po docente em assuntos de interesse comum.
Estabelecer contactos com outras Associações de Pais no senti-

do de definir uma orientação coordenada.
Nomear os representantes da Associação junto dos órgãos da

Escola, nos termos definidos na legislação em vigor, bem como em
outros organismos locais ou nacionais cuja actividade se encontre
no âmbito dos artigos 3.º e 4.º dos estatutos.

Propor ao presidente da mesa da assembleia geral a substituição
de qualquer dos seus membros, cuja falta de assiduidade o justifique.

Elaborar balancetes semestrais.

ARTIGO 18.º

1 � Compete ao presidente do conselho executivo:
Representar o conselho executivo.
Dirigir e coordenar os trabalhos por forma a cumprir o plano

anual de trabalhos.
Presidir às reuniões do conselho executivo.
Assinar com o tesoureiro todos os documentos de receita e des-

pesa e as ordens de pagamento.
Assinar as actas das reuniões do conselho executivo e rubricar

os livros.
2 � Compete ao vice-presidente:
Coadjuvar o presidente e substituí-lo na sua falta ou impedimento.
3 � Compete aos secretários:
Preparar e tratar o expediente.
Redigir as actas das reuniões do conselho executivo e assiná-las.
4 � Compete ao tesoureiro:
Elaborar o balancete semestral.
Conferir e assinar com o presidente todos os documentos de

despesa e receita e ordens de pagamento.

Do conselho fiscal
ARTIGO 19.º

O conselho fiscal será constituído por três membros: um presi-
dente e dois vogais.

ARTIGO 20.º

Compete ao conselho fiscal:
Fiscalizar as contas da Associação.
Dar o seu parecer sobre as mesmas para efeito de as apresentar

à assembleia geral.
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Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despesas
efectuadas.

Visar os balancetes semestrais.

Do regime financeiro
ARTIGO 21.º

i) As receitas da Associação são constituídas pelas mensalidades
cobradas no ATL, por subsídios, donativos, doações ou legados que
lhe sejam eventualmente atribuídos e por outras receitas que con-
siga angariar nas suas actividades.

ii) Todos os valores monetários da Associação serão depositados
em estabelecimentos de crédito, à Associação.

iii) Os levantamentos para pagamentos das despesas da Associa-
ção serão feitos por cheques assinados pelo presidente do conse-
lho executivo e pelo tesoureiro da Associação.

iv) Para as despesas correntes haverá um fundo permanente (fun-
do de maneio), a afixar pelo conselho executivo.

CAPÍTULO IV
Das eleições

ARTIGO 22.º

1 � A mesa da assembleia geral organizará todo o processo elei-
toral, apelando à participação dos associados.

2 � A eleição dos membros dos órgãos sociais é feita por es-
crutínio secreto e directo.

3 � As candidaturas constarão de listas que contém os nomes
propostos para os três órgãos sociais, a apresentar ao presidente da
Comissão Eleitoral pelos mandatários das listas, até 20 dias antes
da data para a qual tiver sido convocado o acto eleitoral.

4 � Estas listas deverão ser afixadas em lugar visível durante os
15 dias anteriores à assembleia geral.

5 � Se, após o escrutínio, a lista vencedora não obtiver pelo
menos 51% dos votos, efectuar-se-á de imediato, eleição entre as
duas listas mais votadas.

6 � Será eleita a lista mais votada, devendo a posse ser conferida
pelo presidente da mesa da assembleia geral cessante no final da
assembleia geral, ao presidente da mesa da assembleia eleito.

7 � É permitida a reeleição dos membros dos órgãos sociais.

CAPÍTULO V
Disposições finais

ARTIGO 23.º

O ano social decorrerá entre o início do ano lectivo até ao iní-
cio do ano lectivo seguinte.

Os órgãos cessantes manter-se-ão em exercício até à posse dos
novos órgãos sociais.

Em caso de dissolução desta Associação, os seus bens reverte-
rão para a Escola.

Os presentes estatutos entrarão em vigor imediatamente após a
sua aprovação pela assembleia geral e subsequente publicação no
Diário da República.

Os casos omissos nestes estatutos serão regulados pela vontade
soberana da assembleia geral.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058877

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EBI (123) DE SANTO ONOFRE

CALDAS DA RAINHA

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A Associação será designada por Associação de Pais e En-
carregados de Educação dos Alunos da Escola EBI (123) de Santo
Onofre � Caldas da Rainha.

2 � A Associação é uma instituição sem fins lucrativos e tem
como finalidade essencial, interessar as famílias nas actividades
educativas que se realizam na Escola, através da colaboração per-
manente com os órgãos directivos, respectivo corpo docente e As-
sociações dos Alunos.

3 � A Associação tem a sua sede em Caldas da Rainha, nas
instalações da Escola, e durará por tempo indeterminado a partir de
hoje.

ARTIGO 2.º

Constituem receitas próprias da Associação, as quotas dos sócios
ou quaisquer outras receitas que a direcção resolva criar ou aceitar.

ARTIGO 3.º

1 � São admitidos sócios efectivos e sócios contribuintes.
2 � Podem ser sócios efectivos, todos os pais e encarregados de

educação dos alunos que frequentem a Escola.
3 � Podem ser sócios contribuintes, todos os pais e encarrega-

dos de educação dos alunos que tenham frequentado a Escola.

ARTIGO 4.º

1 � São órgãos da Associação, a mesa da assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal, que exercerão o seu mandato por cada
dois anos lectivos.

2 � Só são elegíveis para a direcção os sócios efectivos com as
quotas em dia.

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios no
pleno uso dos seus direitos, sendo presidida por uma mesa, consti-
tuída por um presidente e por dois secretários.

2 � A competência e forma de funcionamento da assembleia
geral, são as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeada-
mente as normas dos artigos 170.º a 179.º do Código Civil e De-
creto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro.

ARTIGO 6.º

A direcção é composta por um número mínimo de cinco sócios
que, entre si, distribuirão os cargos de presidente, vice-presidente(s),
secretário(s), tesoureiro e vogais.

ARTIGO 7.º

O conselho fiscal é composto por três sócios, sendo um presi-
dente e dois secretários, competindo-lhe fiscalizar os actos admi-
nistrativos e financeiros da direcção, verificar as contas e o relató-
rio anual, dando o seu parecer.

ARTIGO 8.º

Para os casos omissos, regerá em primeiro lugar o Regulamento
Interno da Associação cuja aprovação e alteração são da competên-
cia da assembleia geral, o qual deverá ser elaborado de harmonia
com as leis em vigor.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058849

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DAS CRIANÇAS DA CRECHE, INFANTÁRIO E A. T. L. FREI GIL

Estatutos

ARTIGO 1.º

É criada a Associação de Pais e Encarregados de Educação das
Crianças da Creche, Infantário e A. T. L. Frei Gil, que constitui uma
instituição sem fins lucrativos, com duração indeterminada e sede em
Sobreiro, Bustos, e que se regerá pelos presentes estatutos e pela lei
geral nos casos omissos.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade essencial a efectivação do
direito e dever que assiste aos pais e encarregados de educação de
tomar parte activa na vida da Instituição, velando e responsabili-
zando-se pela formação moral e intelectual dos seus educandos.

ARTIGO 3.º

São sócios efectivos da Associação, o pai e ou a mãe ou o encarre-
gado de educação de todas as crianças, desde que estas comecem a
frequentar, excepto se declarar por escrito não pretender ser sócios.

Único. São sócios aderentes os sócios efectivos que tenham perdi-
do essa qualidade por deixarem de ter educandos na Instituição e
que desejem manter-se como associados.

ARTIGO 4.º

Os órgãos sociais são:
A assembleia geral é constituída por todos os associados no ple-

no gozo dos seus direitos; a competência e forma de funcionamen-
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to da mesma são prescritas nas disposições legais aplicáveis, no-
meadamente no Código Civil.

O conselho executivo é composto por cinco associados, um dos
quais será o presidente e compete-lhe a gerência social, adminis-
trativa, financeira e disciplinar.

O conselho fiscal é composto por três associados, um dos quais
será o presidente e compete-lhe fiscalizar os actos administrativos
e financeiros do conselho executivo e verificar as suas contas e
relatórios; e reunirá com a periodicidade que entenda conveniente.

ARTIGO 5.º

A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, auto-
nomia administrativa e financeira e rege-se pelos presentes estatu-
tos e regulamento interno e pela lei geral.

ARTIGO 6.º

Esta Associação pode filiar-se em organizações nacionais e su-
pra-nacionais cujo carácter e âmbito possam contribuir para a de-
fesa dos direitos dos pais quanto à educação dos filhos.

ARTIGO 7.º

Para dissolução da Associação são necessários os votos favorá-
veis de três quartos dos sócios efectivos no pleno gozo dos seus
direitos.

ARTIGO 8.º

No que estes estatutos estejam omissos, rege o regulamento ge-
ral interno, cuja aprovação e alterações são da competência da
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

É constituído pelas quotas dos associados cujo montante será
fixado em assembleia geral, por donativos e subsídios e ainda por
receitas eventuais.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058837

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM-DE-INFÂNCIA BARCELOS 1

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância Barcelos 1, congrega e representa pais e encarregados
de educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1.

ARTIGO 2.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância Barcelos 1, é uma instituição sem fins lucrativos, com
duração ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos
casos omissos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância Barcelos 1, tem a sua sede social no Jardim-de-Infân-
cia Barcelos 1, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

ARTIGO 4.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância Barcelos 1, exercerá as suas actividades sem subordi-
nação a qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Jardim-de-Infância Barcelos 1:

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 Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Jardim-de-Infância Barcelos 1:

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 e nas de carác-
ter físico, recreativo e cultural;

d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-
ções similares ou as suas estruturas representativas, visando a re-
presentação dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação de Pais e Encarregados de Edu-
cação do Jardim-de-Infância Barcelos 1, os pais e encarregados de
educação dos alunos matriculados no Jardim-de-Infância e que
voluntariamente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 8.º

Associados

SECÇÃO A

Categoria dos associados
Há três categoria de associados:
a) Associados efectivos;
b) Associados beneméritos;
c) Associados honorários.
Serão associados efectivos os pais e encarregados de educação

dos alunos do Jardim-de-Infância de Barcelos 1 que requeiram a sua
inscrição, sendo esta individual.

Serão associados beneméritos aqueles que, tendo sido associados
efectivos e, tendo perdido essa qualidade em virtude de deixarem
de ter filhos ou educandos matriculados no Jardim-de-Infância,
solicitem a sua inscrição à direcção da Associação e paguem a
quotização mensal fixada anualmente pela assembleia geral.

Serão associados honorários os indivíduos ou pessoas colectivas
que, tendo contribuído por qualquer forma para a dignificação do
jardim-de-infância e, bem assim, para a defesa dos direitos dos alu-
nos, promovendo a sua educação e valorização social e para enri-
quecimento, de forma relevante do património social desta Asso-
ciação, assim sejam reconhecidos pela assembleia geral, sob
proposta da direcção ou de uma décima parte dos sócios efectivos
no pleno gozo dos seus direitos estatutários.

ARTIGO 9.º

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

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-In-
fância Barcelos 1;

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos
1, com excepção dos sócios beneméritos e honorários;

c) Utilizar os serviços da Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1 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 Associa-
ção de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância
Barcelos 1.

ARTIGO 10.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da Associação de Pais e Encarrega-

dos de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1;
c) Exercer com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 11.º

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

estar matriculados no Jardim-de-Infância;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 147 � 28 de Junho de 200213 606-(148)

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 12.º

São órgãos sociais da Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1: a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 13.º

Os membros da mesa da assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo e secreto pelos
associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 14.º

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

ARTIGO 15.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente, um vice-pre-
sidente e dois secretários;

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo vice-
-presidente e, faltando também este, por um dos secretários.

ARTIGO 16.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro
período de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relató-
rio anual de actividades e contas e para eleição dos corpos 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 17.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com uma an-
tecedência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os
associados, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes pelo menos mais de metade dos associados, funcionan-
do meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

ARTIGO 19.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 da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da ge-

rência;
e) Apreciar e votar a integração da Associação de Pais e Encar-

regados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1 em federa-
ções e ou confederações de associações similares;

f) Dissolver a Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Jardim-de-Infância Barcelos 1;

g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à
sua apreciação.

ARTIGO 20.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância Barcelos 1 será gerida por uma direcção constituída por
cinco associados: um presidente, um vice-presidente, um tesourei-
ro, um secretário e um vogal.

ARTIGO 21.º

A direcção reunirá mensalmente e sempre que o presidente ou a
maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 22.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação de

Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da Associação de Pais e Encarregados de

Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e con-

tas anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a Associação de Pais e Encarregados de Educa-

ção do Jardim-de-Infância Barcelos 1;
f) Propor à assembleia geral o montante da jóia e quota a fixar

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

ARTIGO 23.º

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

ARTIGO 24.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da di-

recção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas

e a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre e ou por solici-
tação de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Constituem, nomeadamente, as receitas da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1:

a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 27.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância Barcelos 1 só fica obrigada pela assinatura conjunta de
dois membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente e do
tesoureiro.

ARTIGO 28.º

As disponibilidades financeiras da Associação de Pais e Encar-
regados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1 serão obri-
gatoriamente depositadas num estabelecimento bancário, em conta
própria da associação.

ARTIGO 29.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação de Pais e Encar-
regados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos 1, depois de
satisfeito o passivo, reverterá a favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 30.º

O ano social da Associação de Pais e Encarregados de Educa-
ção do Jardim-de-Infância Barcelos 1 principia em 1 de Outubro e
termina em 30 de Setembro.

ARTIGO 31.º

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

ARTIGO 32.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela Associação de
Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância Barcelos
1 e a primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por
uma Comissão Instaladora constituída por cinco dos seus sócios
fundadores.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058786
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA EB1 DO OUTEIRO SERZEDO,

VILA NOVA DE GAIA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola EB1 do Outeiro Serzedo, Vila
Nova de Gaia e tem sede na escola.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

1 � A Associação tem como finalidade essencial assegurar a
efectiva participação dos pais e encarregados de educação na tare-
fa educativa da Escola, num processo de estreita colaboração com
o corpo docente da Escola.

2 � A Associação dinamizará iniciativas de complemento
curricular e, designadamente, a ocupação de tempos livres dos alu-
nos da Escola, numa perspectiva do desenvolvimento integral da
Criança.

ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardan-
do sempre a sua independência de qualquer organização oficial ou
privada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neu-
tralidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa, pro-
curando assegurar que a educação dos filhos ou educandos se pro-
cesse segundo as normas do direito natural universalmente aceite.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � São associados da Associação todos os pais e encarregados
de educação dos alunos da Escola que na Associação se filiem.

2 � Será considerado associado cada pai (mãe) ou encar-
regado(a) de educação filiado que tenha um ou mais educandos na
escola.

ARTIGO 5.º

Dos corpos sociais

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e con-
selho fiscal. Todos os órgãos são eleitos anualmente em assembleia
geral ordinária no início de cada ano lectivo.

ARTIGO 6.º

Da mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral será constituída por três elementos
eleitos em assembleia geral: um presidente e dois secretários.

ARTIGO 7.º

Da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois
vogais.

2 � Os membros da direcção distribuirão entre si os respectivos
cargos na primeira reunião após a eleição.

3 � As reuniões da direcção terão uma periodicidade mínima
mensal.

4 � Poderão ser eleitos suplentes para a direcção.

ARTIGO 8.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente e dois vogais.

2 � As reuniões terão a periodicidade trimestral.

ARTIGO 9.º

Da responsabilidade

1 � A Associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente
ou a de quem, ao abrigo do regulamento interno da Associação, o
substitua em caso de impedimento.

2 � Os cheques deverão ser assinados por duas de três assina-
turas da direcção, sendo obrigatoriamente uma do presidente ou do
tesoureiro.

ARTIGO 10.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
sócios a fixar pela assembleia geral, por subsídios e donativos ofi-
ciais e particulares que eventualmente lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 11.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Estes estatutos foram aprovados na assembleia geral de 19 de
Outubro de 2001.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058775

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO N.º 10

DE CASTELO BRANCO

CAPÍTULO I

Denominação, sede, natureza e afins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 10 de Castelo Branco, é uma instituição
sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede na Escola Bá-
sica do 1.º Ciclo n.º 10 de Castelo Branco, sita na Rua Dr. Henrique
Carvalhão, da cidade e concelho de Castelo Branco, que se regerá pe-
los presentes estatutos e, nos casos omissos, pela lei das associações e
pela lei geral.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objecto fazer inteira ligação entre pais
e encarregados de educação e a Escola, na mútua missão de edu-
car e promover a adequada ocupação dos tempos livres dos seus
filhos e educandos, numa perspectiva de promoção dos valores de
cidadania e do associativismo.

ARTIGO 3.º

A Associação exercerá a sua actividade dentro de um espírito de
total independência e não subordinação a quaisquer ideologias po-
líticas, procurando assegurar que a educação dos seus filhos ou
educandos se processe segundo as normas adequadas ao livre de-
senvolvimento da sua personalidade.

ARTIGO 4.º

Compete à Associação no estrito cumprimento do seu objecto
social:

a) Fazer-se representar no Conselho Pedagógico e Consultivo da
Escola, pelo seu presidente ou pessoa que legalmente o represente;

b) Tomar iniciativa e ou colaborar nas iniciativas da direcção da
Escola e das Associações nela existentes, tendo em vista a realiza-
ção de actividades circum-escolares de natureza desportiva, cultu-
ral e social;

c) Prevenir situações injustas ou lesivas dos educandos, analisan-
do-as e propondo a solução mais adequada;

d) Analisar os possíveis diferendos entre professores, pessoal
administrativo e pessoal auxiliar, com alunos, pais ou encarregados
de educação, com o objectivo de colaborar na prossecução de so-
luções adequadas, salvaguardando sempre os direitos e deveres que
a uns e outros assistem no processo educativo;

e) Promover reuniões de pais ou encarregados de educação e
professores, com vista ao esclarecimento dos problemas de educa-
ção e, em conjunto, procurar a melhor solução para cada um;

f) Promover a satisfação das necessidades escolares, recorrendo,
sempre que necessário, às entidades oficiais ou privadas, para re-
forço da sua acção;

g) Promover reuniões da Associação com a direcção pedagógi-
ca, sempre que as necessidades e as circunstâncias o requeiram;
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h) Colaborar com a ASE � Acção Social Escolar na atribuição
de subsídios.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

a) São associados, por direito próprio, os pais ou encarregados
de educação dos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 10 de
Castelo Branco, devidamente inscritos na Associação.

b) Pode ser atribuído o título de associado honorário a pessoas
que hajam prestado serviços relevantes à Associação ou reconhe-
cidamente aos alunos, ao ensino ou à cultura.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados ordinários e efectivos:
a) Participar nas assembleias gerais e outras reuniões para as

quais tenham sido convocados pelos órgãos sociais;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
c) Utilizar os serviços da Associação de acordo com o respecti-

vo regulamento interno, se o houver, ou segundo as instruções e
autorizações expressas pela direcção da Associação;

d) Apresentar à direcção todas as propostas e sugestões que jul-
guem oportunas para a resolução dos problemas da Escola e dos
seus alunos, bem como alertar a mesma direcção para todos os fac-
tos novos que não sejam ainda do conhecimento geral e careçam
de rápidas medidas para a sua resolução;

e) Receber os comunicados e quaisquer publicações que venham
a ser emitidas pela Associação;

f) Requerer a reunião da assembleia geral nos termos destes es-
tatutos;

g) Recorrer, em assembleia geral, das decisões da direcção que
pessoalmente lhes digam respeito, podendo requisitar, para o efei-
to e para esse momento, as actas das reuniões daquele órgão refe-
rentes a este assunto.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir e respeitar integralmente o espírito e a letra destes

estatutos, bem como a legislação aplicável;
b) Comparecer às reuniões para que foram convocados;
c) Aceitar os cargos ou funções para que foram eleitos, desem-

penhando-os com todo o zelo e diligência;
d) Cooperar em todas as actividades da Associação, contribuin-

do sempre, na medida das suas possibilidades, para a realização dos
objectivos que a mesma se propõe atingir;

e) Acatar todas as decisões tomadas em assembleia geral, bem
como as resoluções da direcção;

f) Pagar a quotização que for fixada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que solicitarem à direcção, por escrito, a sua demissão, que

será apresentada em assembleia geral;
b) Os que não renovarem a inscrição no início de cada ano lec-

tivo;
c) Os que, de modo grave e ostensivo, faltarem ao cumprimento

dos deveres de associados, sendo a exoneração aprovada em
assembleia geral;

d) Os que deixarem de ter filhos ou educandos na Escola.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Assembleia Geral:
a) A assembleia geral é constituída por todos os associados no

pleno gozo dos seus direitos sociais e constitui o órgão soberano
da Associação.

b) A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
um vice-presidente e três secretários, eleitos por um ano lectivo;

c) Quando convidados para tal, poderão assistir às assembleias
gerais um ou mais membros da Direcção Pedagógica da Escola, sem
direito a voto.

ARTIGO 11.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Apreciar, discutir e votar os estatutos da Associação e as pro-

postas de alteração dos mesmos;
b) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais da Associa-

ção;
c) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais e o respectivo

parecer do conselho fiscal;
d) Fixar as quotas a pagar pelos associados, bem como a respec-

tiva periodicidade de pagamento;
e) Discutir e aprovar o Plano Anual de Actividades da Associa-

ção, apresentado pela direcção da Associação;
f) Discutir e ratificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito

daquele plano, a direcção tenha tomado e seja julgado necessário
reapreciar.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente três vezes por
ano: uma no início de cada ano lectivo, para dar cumprimento ao
disposto na alínea c) do artigo anterior ou quando houver cessação
de mandato, e as restantes a meio do 2.º e 3.º períodos escolares,
para resolução de assuntos de índole geral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido do pre-
sidente da mesa da assembleia geral, da direcção e ou do conselho
fiscal ou por pedido subscrito por 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral será convocada com, pelo menos, oito dias
de antecedência, por meio de circular remetida a cada um dos asso-
ciados, na qual serão indicados o dia, a hora e o local de reunião,
bem como a respectiva ordem de trabalhos. Será ainda feito aviso
público, afixado com antecedência idêntica no átrio da escola.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral extraordinária será convocada pelos meios
referidos no artigo anterior, mas com a antecedência mínima de
48 horas.

ARTIGO 16.º

Das convocações das assembleias gerais, ordinárias e extraordi-
nárias, será antecipadamente informado o conselho directivo da
Escola, em conformidade com a lei.

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais consideram-se validamente constituídas
estando presentes mais de metade dos seus associados.

Se à hora designada não se verificar a presença daquele núme-
ro, a assembleia iniciará os seus trabalhos meia hora depois com
qualquer número de associados.

§ único. Exclui-se desta regra o caso das assembleias gerais
convocadas a pedido dos associados, as quais só se considerarão
válidas se estiverem presentes, pelo menos, 75% dos seus peticio-
nários.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral poderá escolher, por sua deliberação, o sis-
tema de votação para cada caso, sendo, no entanto, obrigatório o
voto secreto e directo para:

a) A dissolução da assembleia;
b) A alteração dos estatutos;
c) Eleição e destituição dos órgãos sociais ou de qualquer dos

seus membros;
d) Federação com outras organizações congéneres;
e) Votações sobre o estado das pessoas.

ARTIGO 19.º

a) As deliberações sobre a dissolução da Associação requerem
o voto favorável de 75% do número de todos os associados, reuni-
dos em assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

b) As deliberações sobre a alteração dos estatutos requerem o
voto favorável de 75% dos associados presentes em assembleia
geral expressamente convocada para o efeito.
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ARTIGO 20.º

São competências da mesa da assembleia geral convocar as
assembleias gerais, dirigi-las, elaborar as respectivas actas e
empossar os membros dos órgãos sociais no prazo de oito dias após
a assembleia geral eleitoral.

ARTIGO 21.º

A Associação será dirigida e orientada por uma direcção com-
posta e dirigida por cinco membros, eleitos por um ano lectivo.

ARTIGO 22.º

Os membros eleitos da direcção elegerão entre si os cargos de
presidente, vice-presidente, tesoureiro e dois secretários, comunican-
do posteriormente a sua decisão ao presidente da assembleia geral.

ARTIGO 23.º

São atribuições da direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
b) Elaborar o Plano Anual de Actividades da Associação e

apresentá-lo para aprovação em assembleia;
c) Preparar o relatório e contas anuais e submeter à assembleia

geral;
d) Facultar ao conselho fiscal todos os livros e mais documen-

tos de que este possa necessitar para o desempenho das suas fun-
ções;

e) Admitir novos sócios;
f) Propor à assembleia geral a exclusão de qualquer associado;
g) Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações;
h) Executar e fazer executar as deliberações aprovadas em

assembleia geral;
i) Representar a Associação perante a Direcção pedagógica, Con-

selho Pedagógico, Conselho de Direcção e Conselho Consultivo,
bem como junto de outras entidades.

ARTIGO 24.º

A direcção reunirá pelo menos uma vez por mês e extraordina-
riamente sempre que o seu presidente ou a maioria dos seus mem-
bros o julguem necessário.

ARTIGO 25.º

A direcção poderá solicitar, quando julgar necessário, a presen-
ça nas suas reuniões do presidente do conselho fiscal ou da
assembleia geral.

ARTIGO 26.º

As deliberações da direcção deverão ser tomadas com a presen-
ça de, pelo menos, três dos seus membros e sempre por maioria de
votos.

ARTIGO 27.º

À direcção compete designadamente:
a) Promover reuniões com os pais e encarregados de educação

dos alunos da escola, sócios efectivos e não efectivos da Associa-
ção, bem como encontros com a Direcção pedagógica, professores,
directores de turma, alunos e pessoal auxiliar e administrativo, no
sentido de auscultar e encontrar soluções para todos os problemas
que se deparem a nível da Escola;

b) Promover a constituição de comissões de apoio com funções
específicas;

c) Rubricar os livros;
d) Presidir às reuniões da direcção;
e) Assinar com o tesoureiro os documentos de receita e despesa;
f) Providenciar a resolução dos assuntos que não possam pela sua

natureza ou urgência aguardar deliberação da direcção, ficando, no
entanto, sujeito a ratificação na reunião imediata.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal será constituído por um presidente e dois vo-
gais, eleitos por um ano lectivo.

ARTIGO 29.º

São atribuições do conselho fiscal:
a) Fiscalizar a escrituração e exigir que as contas estejam sem-

pre em ordem e de modo a traduzir a situação financeira da Asso-
ciação;

b) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despe-
sas efectuadas;

c) Dar parecer sobre o relatório e contas;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto, a pedido da assembleia

geral ou da direcção.
ARTIGO 30.º

As reuniões do conselho fiscal efectuar-se-ão ordinariamente, uma
vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que os seus mem-
bros o julguem necessário.

CAPÍTULO IV

O regime financeiro

ARTIGO 31.º

As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações dos associados;
b) Os donativos, subvenções ou doações que, eventualmente, lhe

sejam atribuídas por entidades sociais, públicas ou privadas, desde
que não afectem a sua independência ou autonomia;

c) Outras receitas provenientes de iniciativas que, no âmbito das
funções, a Associação possa promover.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

a) Todos os cargos sociais serão exercidos gratuitamente;
b) Os membros dos órgãos sociais que, voluntariamente ou não,

percam a sua qualidade de associados cessam automaticamente os
respectivos mandatos, sem prejuízo da prestação de contas a que
estiverem obrigados.

ARTIGO 33.º

A Associação por proposta da direcção ou de outro órgão, devi-
damente sancionada em assembleia geral, poderá federar-se com
quaisquer outras associações congéneres, sem perda da sua indepen-
dência de princípios e objectivos.

ARTIGO 34.º

A Associação obriga-se:
a) Em documentos de mero expediente, por uma assinatura de

qualquer membro da direcção;
b) Em documentos que envolvam responsabilidades, principal-

mente de ordem económica e financeira, pelas assinaturas conjun-
tas do presidente e do tesoureiro ou, no caso de impedimento des-
tes ou de algum deles, pelas assinaturas conjuntas de três membros
da direcção.

ARTIGO 35.º

Os estatutos poderão ser alterados em assembleia geral especial-
mente convocada para o efeito e com voto favorável de, pelo me-
nos, 75% dos associados presentes.

ARTIGO 36.º

A Associação poderá ser dissolvida por deliberação da assembleia
geral nos termos da alínea a) do artigo 19.º destes estatutos, ou por
decisão emanada das autoridades competentes.

ARTIGO 37.º

Em caso de dissolução da Associação, os seus bens reverterão para
a Escola, salvo determinação em contrário por quatro quintos da
assembleia geral que tenha deliberado ou apreciado a dissolução.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058769

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA N.º 2 (FEIRA)
DE NOGUEIRA DO CRAVO

Estatutos

CAPÍTULO I

Criação, natureza e objectivos

ARTIGO 1.º

Por estes estatutos é criada e regida a Associação de Pais da
Escola n.º 2 (Feira) de Nogueira do Cravo que terá a sua sede na
mesma escola.
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ARTIGO 2.º

A Associação tem fins não lucrativos, é independente do estado e
não está subordinada a qualquer ideologia política ou religiosa. Pro-
cura assegurar que a educação dos filhos ou educandos dos seus as-
sociados se processe segundo as normas da Declaração Universal dos
Direitos do Homem.

ARTIGO 3.º

A Associação tem como finalidade específica a participação activa
no processo educativo dos filhos ou educandos dos seus associados.

Por isso compete-lhe:
a) Interessar as famílias na tarefa educativa.
b) Colaborar com a escola em actividades de carácter educativo,

desportivo, cultural e social, em benefício dos alunos e com espe-
cial atenção para a ocupação dos tempos livres.

c) Analisar as situações prejudiciais aos interesses dos alunos,
chamando a atenção para elas e fazendo todos os esforços para a
sua resolução.

d) Colaborar com Associações do mesmo género, em ordem a
atingir fins comuns.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 4.º

São associados por direito próprio o pai ou a mãe ou o encarre-
gado de educação, desde que se inscrevam como tal.

ARTIGO 5.º

Constituem direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para os

órgãos da Associação.
b) Participar em todas as iniciativas promovidas pela Associação.
c) Apresentar à direcção da Associação os problemas que tenham

a ver com a defesa dos interesses dos alunos.
d) Propor iniciativas e participar em grupos de trabalho em ca-

sos específicos.

ARTIGO 6.º

Constituem deveres dos associados:
a) Colaborar nas tarefas da Associação.
b) Exercer com zelo os cargos para que foram eleitos.
c) Cumprir os estatutos.
d) Pagar as quotas.
e) Agir solidariamente na defesa dos interesses da Associação.

ARTIGO 7.º

Perde a qualidade de associado aquele que:
a) Voluntariamente, o requerer, por escrito;
b) Tomando atitudes contrárias dos interesses e objectivos da

Associação, for excluído, por deliberação da assembleia geral;
c) Deixar de pagar quotas.

CAPÍTULO III
Órgãos de gerência

ARTIGO 8.º

a) São órgãos directivos: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

b) Os membros destes órgãos serão eleitos por um ano, mas
podem, todavia, ser reeleitos.

c) Nenhum cargo será remunerado.
d) Só é aceite um pedido de demissão, se for por escrito.

Assembleia geral
ARTIGO 9.º

1 � São membros efectivos da assembleia geral todos os asso-
ciados no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

3 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os membros dos órgãos da Associação.
c) Discutir e decidir sobre as actividades da mesma.
d) Definir a quotização dos sócios.
e) Decidir sobre a perda do direito de associado.

4 � A assembleia geral reunirá, pelo menos, uma vez por ano
no máximo de 30 dias após o início de cada ano lectivo, mas pode
reunir extraordinariamente se for necessário.

5 � Para os casos de alteração dos estatutos ou dissolução da
Associação, a assembleia geral só poderá decidir, com a aprovação
de mais de metade dos associados presentes.

6 � Cada associado só tem direito a um voto, qualquer que seja
o número de filhos a frequentar a escola.

7 � As convocações das assembleias gerais serão feitas por cir-
culares com antecedência mínima de oito dias.

8 � Se à hora marcada para o início da assembleia não se veri-
ficar a presença de mais de metade dos associados, esta reunirá meia
hora depois com qualquer número.

Direcção
ARTIGO 10.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presi-
dente, um secretário, um tesoureiro e um vogal eleitos pela
assembleia geral.

2 � Compete à direcção:
a) Reunir uma vez por mês para dar cumprimento e assegurar as

finalidades da Associação.
b) Reunir com o Conselho Escolar, pelo menos uma vez por tri-

mestre.
c) Gerir os bens da Associação.
d) Submeter à assembleia geral o relatório anual de contas para

apreciação e aprovação.
e) Promover reuniões com os pais, quando for conveniente.

Conselho fiscal
ARTIGO 11.º

1 � O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral e terá de
ser constituído por um presidente e dois vogais.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Verificar as contas.
b) Fiscalizar a escrituração.
c) Dar parecer sobre o relatório anual de contas.
3 � O conselho fiscal reunirá a pedido do seu presidente ou

direcção.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 12.º

1 � As receitas da Associação compreendem:
a) As quotas dos associados pagas no início do ano escolar.
b) Os subsídios que, eventualmente, lhe sejam atribuídos.
2 � A quota mínima anual que será definida no início de cada

ano pela Associação Geral.
3 � A direcção poderá considerar a isenção de quota para os

casos de situação económica difícil.

CAPÍTULO V

Sistema eleitoral

ARTIGO 13.º

1 � A eleição dos órgãos de gerência far-se-á por listas elabo-
radas entre os associados.

2 � Cada lista deverá ser proposta, no mínimo, por 11 associa-
dos e entregue ao presidente da assembleia geral até três dias an-
tes da data da reunião da assembleia.

3 � A eleição será por escrutínio secreto.
4 � A contagem e o apuramento de votos serão efectuados pe-

rante a assembleia, lavrando-se uma acta assinada pelos membros
da mesa e pelos eleitos.

5 � Considera-se vencedora a lista que obtiver maior número de
votos e os membros eleitos tomarão posse, imediatamente, após a
eleição.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

A Associação de Pais poderá filiar-se em associações ou clubes
de carácter cultural ou desportivo desde que daí resultem vantagens
colectivas para os alunos.
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ARTIGO 15.º

A Associação obriga-se:
a) Em documento de simples expediente por uma assinatura de

qualquer membro da direcção;
b) Em documento que envolva responsabilidade pela assinatura

do presidente e outro membro da direcção.

ARTIGO 16.º

Em caso de dissolução da Associação todo o seu património re-
verterá a favor da Escola.

Conforme o original.

27 de Maio de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000058991

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM DE INFÂNCIA E ESCOLA DO 1.º CICLO

DE RIO DE COUROS

Estatutos

CAPÍTULO I

Da associação

ARTIGO 1.º

Sua natureza, constituição e sede

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jar-
dim de Infância e Escola do 1.º Ciclo de Rio de Couros, adiante
designada por Associação, é uma instituição particular de solida-
riedade social, pessoa colectiva sem fins lucrativos que se regulará
pelos presentes estatutos e, em casos omissos, pela lei geral, em
particular pelo disposto na legislação respeitante à regulamentação
e actividades das associações de pais e encarregados de educação
e respeitante ao regime de autonomia administrativa e gestão dos
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e do ensino bá-
sico, bem como das respectivas associações.

2 � A Associação é constituída por todos os Pais e Encarrega-
dos de Educação dos Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1.º
Ciclo de Rio de Couros que voluntariamente nela se inscrevem.

3 � A Associação tem a sua sede em Rio de Couros, nas insta-
lações da sala do Jardim de Infância, 2, sita em Rio de Couros, ou
outra a designar.

ARTIGO 2.º

Objectivos

1 � A Associação tem por objectivo principal a solidariedade
social satisfazendo deste modo as necessidades sociais dos indiví-
duos e das famílias. Como objectivo secundário visa a defesa e a
promoção dos interesses dos educandos dos seus associados em tudo
quanto respeita à sua educação e ensino. Para tal deve:

a) Para a realização do objectivo principal a instituição propõe-
-se criar e manter a componente de apoio à família, nomeadamen-
te no respeitante à confecção e fornecimento das refeições ineren-
tes (almoço e lanche), ao prolongamento de horário escolar (ATL
com extensão ao pré-escolar) e transporte dos alunos no percurso
casa/escola ou inverso;

b) Difundir uma ampla informação sobre a actividade escolar e
associativa, tendo como objectivo uma profunda consciencialização
dos problemas;

c) Ser fiel intérprete dos seus associados nos órgãos da Asso-
ciação a que por direito tenham apresentação;

d) Promover contactos com outra associações congéneres de
âmbito geral, regional ou nacional, no sentido de integrar a sua
acção num contexto mais amplo, fomentando a realização de inte-
resse comum;

e) Promover a detecção e estudo dos problemas da educação,
proporcionar e desenvolver condições de participação dos pais e
encarregados de educação na sua resolução, nomeadamente através
de inquéritos, reuniões, conferências, sessões de estudo e criação
de grupos de trabalho;

f) Intervir junto do órgão de gestão da Associação para apresenta-
ção de problemas da vida escolar, gerais ou particulares, e prestar à
escola, dentro das suas possibilidades, a colaboração que eventual-
mente lhe seja pedida, compatível com os objectivos da Associação;

g) Colaborar com os órgãos autárquicos, colectividades e outros
organismos na real integração dos jardins e escolas no meio social
em que se inserem;

h) Intervir junto das entidades oficiais e particulares no sentido
de promover, sempre que necessário, a actualização do equipamento
sócio-educativo com reconhecido interesse para os alunos, em es-
treita articulação com o órgão de gestão da Associação.

ARTIGO 3.º

Independência

A Associação é independente do Estado, partidos políticos, or-
ganizações religiosas ou quaisquer outras instituições ou interesses.

CAPITULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos,
desde que preencham os requisitos do n.º 2 do artigo 1.º, e as pes-
soas colectivas.

2 � Haverá duas categorias de associados:
a) Honorários � as pessoas que, através de serviços ou

donativos, dêem contribuição especialmente relevante para a reali-
zação dos fins da instituição, como tal reconhecida e proclamada
pela assembleia geral;

b) Efectivos � as pessoas singulares que se proponham, colabo-
rar na realização dos fins da Associação, obrigando-se ao pagamen-
to de quota anual, nos montantes fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A qualidade de associado prova-se pela inscrição no livro res-
pectivo que a Associação obrigatoriamente possuirá.

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
1 � Participar nas reuniões da assembleia geral;
2 � Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
3 � Participar em grupos de trabalhos e colaborar, por quaisquer

outros meios, nas tarefas da Associação;
4 � Propor aos corpos sociais as iniciativas que entendam con-

tribuir para os objectivos da Associação;
5 � Requerer a intervenção da direcção junto dos órgãos de

gestão da Associação para a proposição e estudos dos assuntos que
digam respeito a problemas de educação, gerais ou particulares;

6 � Solicitar à direcção da Associação a sua intervenção em
defesa de interesses legítimos dos seus filhos ou educandos;

7 � Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária
nos termos do n.º 3 do artigo 26.º;

8 � Examinar os livros, relatórios e contas e demais documen-
tos, desde que o requeiram por escrito com a antecedência mínima
de 15 dias e se verifique um interesse pessoal directo e legítimo.

ARTIGO 7.º

São deveres dos associados:
1 � Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associa-

dos efectivos;
2 � Comparecer às reuniões da assembleia geral;
3 � Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as

deliberações dos corpos gerentes;
4 � Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos

para que forem eleitos.
ARTIGO 8.º

1 � Os sócios que violarem os deveres estabelecidos no artigo 7.º
ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até 30 dias;
c) Demissão.
2 � São demitidos os sócios que, por actos dolosos, tenham

prejudicado materialmente a Associação,
3 � As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são da com-

petência da direcção.
4 � A demissão é sanção da exclusiva competência da

assembleia geral, sob proposta da direcção.
5 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do

n.º 1 só se efectivarão mediante audiência obrigatória do associado.
6 � A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da

quota.
ARTIGO 9.º

1 � Os associados efectivos só podem exercer os direitos refe-
ridos no artigo 6.º se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.
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2 � Os associados efectivos que tenham sido admitidos há me-
nos de três meses não gozam dos direitos referidos nos n.os 2 e 3 do
artigo 6.º, podendo assistir às reuniões da assembleia geral mas sem
direito a voto.

3 � Não são elegíveis para os corpos gerentes os associados que,
mediante processo judicial, tenham sido removidos dos cargos
directivos da Associação ou de outra instituição particular de soli-
dariedade social ou tenham sido declarados responsáveis por irre-
gularidades cometidas no exercício das suas funções.

ARTIGO 10.º

A qualidade de associado não é transmissível quer por acto en-
tre vivos quer por sucessão.

ARTIGO 11.º

1 � Perdem a qualidade de associado:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 8.º
2 � Considera-se eliminado o sócio que, tendo sido notificado

pela direcção para efectuar o pagamento das quotas em atraso, o
não faça no prazo de 60 dias.

ARTIGO 12.º

O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer à As-
sociação não tem direito a reaver as quotizações que haja pago, sem
prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas
ao tempo em que foi membro da Associação.

CAPÍTULO III
Dos corpos gerentes

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 14.º

O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes é gratuito mas
pode justificar o pagamento de despesas dele derivadas.

ARTIGO 15.º

1 � A duração do mandato dos corpos gerentes é de dois anos,
devendo proceder-se à sua eleição no mês de Janeiro do primeiro
ano de cada biénio.

2 � O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o pre-
sidente da mesa da assembleia geral ou seu substituto, o que deve-
rá ter lugar até 30 dias após as eleições.

3 � Quando a eleição tenha sido efectuada extraordinariamente
fora do mês de Janeiro, a posse poderá ter lugar dentro do prazo
estabelecido no n.º 2 ou no prazo de 15 dias após a eleição, mas
neste caso, para efeitos do n.º 1, considera-se iniciado na primeira
quinzena do ano civil em que se realizou a eleição.

4 � Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente
considera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos no-
vos corpos gerentes.

ARTIGO 16.º

1 � Em caso de vacatura da maioria dos membros de cada ór-
gão social, deverão realizar-se eleições parciais para o preenchimen-
to das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês e a posse
deverá ter lugar nos 30 dias seguintes à eleição.

2 � O termo do mandato dos membros eleitos nas condições do
número anterior coincidirá com os dos inicialmente eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � Os membros dos corpos gerentes só podem ser eleitos con-
secutivamente para dois mandatos para qualquer órgão da Asso-
ciação, salvo se a assembleia geral reconhecer expressamente que
é impossível ou inconveniente proceder à sua substituição.

2 � Não é permitido aos membros dos corpos gerentes o desem-
penho simultâneo de mais de um cargo na mesma Associação.

3 � O disposto nos números anteriores aplica-se aos membros
da mesa da assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal.

ARTIGO 18.º

1 � Os corpos gerentes são convocados pelos respectivos pre-
sidentes e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus
titulares.

2 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos ti-
tulares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito a
voto de desempate.

3 � As votações respeitantes às eleições dos corpos gerentes ou
a assuntos de incidência pessoal dos seus membros serão feitas
obrigatoriamente por escrutínio secreto.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros dos corpos gerentes são responsáveis, civil e
criminalmente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercí-
cio do mandato.

2 � Além dos motivos previstos na lei, os membros dos corpos
gerentes ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte na respectiva resolução e a repro-
varem com declaração na acta da sessão imediata em que se encon-
trem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar
na acta respectiva.

ARTIGO 20.º

1 � Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em
assuntos que directamente lhes digam respeito ou nos quais sejam
interessados os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e
equiparados.

2 � Os membros dos corpos gerentes não podem contratar, di-
recta ou indirectamente, com a Associação, salvo se do contrato
resultar manifesto benefício para a Associação.

3 � Os fundamentos das deliberações sobre os contratos referidos
no número anterior deverão constar das actas das reuniões do respec-
tivo corpo gerente.

ARTIGO 21.º

1 � Os associados podem fazer-se representar por outros sócios
nas reuniões da assembleia geral em caso de comprovada impossi-
bilidade de comparência à reunião, mediante carta dirigida ao pre-
sidente da mesa, com a assinatura notarialmente reconhecida, mas
cada sócio não poderá representar mais de um associado.

2 � É admitido o voto por correspondência sob condição do seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e a assinatura do associado se encontrar
conforme à que consta do bilhete de identidade.

ARTIGO 22.º

Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavrada actas que
serão obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quan-
do respeitem a reuniões da assembleia geral, pelos membros da
respectiva mesa.

SECÇÃO II

Da assembleia geral
ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios admi-
tidos há, pelo menos, três meses, que tenham as suas quotas em dia
e não se encontrem suspensos.

2 � A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa que se
compõe de um presidente, um vice-presidente e um secretário.

3 � Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa
da assembleia geral, competirá a esta eleger os respectivos substi-
tutos de entre os associado presentes, os quais cessarão as suas
funções no termo da reunião.

ARTIGO 24.º

1 � Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e dis-
ciplinar os trabalhos da assembleia, representá-la e, designadamente:

a) Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos ac-
tos eleitorais, sem prejuízo de recurso nos termos legais;

b) Conferir posse aos membros dos corpos gerentes eleitos.

ARTIGO 25.º

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as maté-
rias não compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos
outros órgãos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respec-

tiva mesa e da direcção e do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de

acção para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de
gerência;
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d) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer
título, de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimen-
to ou de valor histórico ou artístico;

e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção,
cisão ou fusão da Associação;

f) Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e
respectivos bens;

g) Autorizar a Associação a demandar os membros dos corpos
gerentes por actos praticados no exercício das suas funções;

h) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações.

ARTIGO 26.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraor-
dinárias.

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, durante o mês de Janeiro, para a

eleição dos corpos gerentes;
b) Até 31 de Março de cada ano para discussão e votação do

relatório e contas da gerência do ano anterior, bem como do pare-
cer do conselho fiscal;

c) Até 15 de Dezembro de cada ano, para apreciação e votação
do orçamento e programa de acção para o ano seguinte.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária quan-
do convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pe-
dido da direcção ou do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo
menos, 10% dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 27.º

1 � A assembleia geral dever ser convocada com, pelo menos,
15 dias de antecedência pelo presidente da mesa ou seu substituto.

2 � A convocatória é feita por meio de aviso postal expedido
para cada associado ou através de anúncio publicado nos dois jor-
nais de maior circulação da área da sede da Associação e deverá ser
afixada na sede e noutros locais de acesso público, dela constando,
obrigatoriamente, o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos.

3 � A convocatória da assembleia geral extraordinária nos ter-
mos do artigo anterior, deve ser feita no prazo de 15 dias após o
pedido ou requerimento, devendo a reunião realizar-se no prazo
máximo de 30 dias, a contar da data da recepção do pedido ou re-
querimento.

ARTIGO 28.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória
se estiver presente mais de metade dos associados com direito a
voto, ou meia hora depois, com qualquer número de presentes.

2 � A assembleia geral extraordinária que seja convocada a re-
querimento dos associados só poderá reunir se estiverem presentes
três quartos dos requerentes.

ARTIGO 29.º

1 � Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da
assembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos
associados presentes.

2 � As deliberações sobre as matérias constantes das alíneas e),
f), g) e h) do artigo 25.º, só serão válidas se obtiverem o voto fa-
vorável de, pelo menos, dois terços dos votos expressos.

3 � No caso da alínea e) do artigo 25.º, a dissolução não terá
lugar se pelo menos um número de associados igual ao dobro dos
membros dos corpos gerentes se declarar disposto a assegurar a
permanência da Associação, qualquer que seja o número de votos
contra.

ARTIGO 30.º

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte são anuláveis
as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia,
salvo se estiverem presentes ou representados na reunião todos os
associados no pleno gozo dos seus direitos sociais e todos concor-
darem com o aditamento.

2 � A deliberação da assembleia geral sobre o exercício do di-
reito de acção civil ou penal contra os membros dos corpos geren-
tes pode ser tomada na sessão convocada para apreciação do ba-
lanço, relatório e contas de exercício, mesmo que a respectiva
proposta não conste da ordem de trabalhos.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 31.º

1 � A direcção da Associação é constituída por sete membros,
dos quais um presidente, um vice-presidente, um secretário e um
tesoureiro.

2 � No caso de vacatura do cargo de presidente será o mesmo
preenchido pelo vice-presidente e este substituído por um vogal.

ARTIGO 32.º

Compete à direcção gerir a Associação e representá-la, incum-
bindo-lhe, designadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos dos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fis-

calização o relatório e contas de gerência bem como o orçamento
e programa de acção para o ano seguinte;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem
como a escrituração dos livros nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o pessoal
da Associação;

e) Representar a Associação, em juízo e fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das delibera-

ções dos órgãos da Associação.

ARTIGO 33.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Superintender na administração da Associação orientando e

fiscalizando os respectivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da direcção, dirigindo os res-

pectivos trabalhos;
c) Representar a Associação, em juízo ou fora dele;
d) Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento e

rubricar o livro de actas da direcção;
e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que

careçam de solução urgente, sujeitando estes últimos à confirma-
ção da direcção na primeira reunião seguinte.

ARTIGO 34.º

Compete ao vice-presidente coadjuvar o presidente no exercí-
cio das suas atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impe-
dimentos.

ARTIGO 35.º

Compete ao secretário:
a) Lavrar as actas das reuniões da direcção e superintender nos

serviços de expediente;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da direcção,

organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria.

ARTIGO 36.º

Compete ao tesoureiro:
a) Receber e guardar os valores da Associação;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita e de

despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receitas

conjuntamente com o presidente;
d) Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria.

ARTIGO 37.º

Compete aos vogais coadjuvar os restantes membros da direcção
nas respectivas atribuições e exercer as funções que a direcção lhes
atribua.

ARTIGO 38.º

A direcção reunirá sempre que o julgar conveniente por convo-
cação do presidente e, obrigatoriamente, pelo menos uma vez em
cada mês.

ARTIGO 39.º

1 � Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as
assinaturas conjuntas de quaisquer três membros da direcção, ou
com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro.

2 � Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas
conjuntas do presidente e tesoureiro ou, no caso de o presidente não
poder, do vice-presidente.

3 � Nos actos de mero expediente bastará a assinatura de qual-
quer membro da direcção.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal
ARTIGO 40.º

1 � O conselho fiscal é composto por dois membros, dos quais
um presidente e um vogal.
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2 � No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo primeiro vogal.

ARTIGO 41.º

1 � Compete ao conselho fiscal vigiar pelo cumprimento da lei
e dos estatutos e, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da
instituição sempre que o julgue conveniente;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões do órgão executivo, sempre que o julgue conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre to-
dos os assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação.

ARTIGO 42.º

O conselho fiscal pode solicitar à direcção elementos que consi-
dere necessários ao cumprimento da suas atribuições, bem como
propor reuniões extraordinárias para discussão, com aquele órgão,
de determinados assuntos cuja importância o justifique.

ARTIGO 43.º

O conselho fiscal reunirá sempre que julgar conveniente, por
convocação do presidente e, obrigatoriamente, pelo menos uma vez
em cada trimestre.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 44.º

1 � As receitas da Associação são constituídas por quotas anuais
cobradas aos associados (receitas ordinárias) e por quaisquer sub-
sídios, donativos ou legados que lhe sejam eventualmente atribuí-
dos (receitas extraordinárias).

2 � O valor da quota anual é estabelecido anualmente pela
assembleia geral e será indicado no boletim de inscrição, sem pre-
juízo do disposto no § único do n.º 1 do artigo 7.º

3 � O pagamento das quotas será efectuado na primeira quin-
zena do ano lectivo.

4 � O associado que, por qualquer razão, deixar de pertencer à
Associação, não tem direito ao reembolso da quotização já paga.

ARTIGO 45.º

1 � Todos os valores monetários da Associação serão deposita-
dos em instituição bancária à ordem da Associação, observando-se,
no entanto, o disposto no n.º 3 deste artigo.

2 � Os levantamentos, para pagamento das despesas da Asso-
ciação, serão feitos por meio de cheques assinados pelo presiden-
te, ou seu substituto, e pelo tesoureiro da direcção.

3 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente
(fundo de maneio), a fixar pela direcção e movimentado pelo te-
soureiro.

Das eleições
ARTIGO 46.º

1 � As candidaturas aos órgãos sociais constarão de listas a
apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral até ao início
da assembleia convocada nos termos do n.º 1 do artigo 9.º, estas
listas conterão o nome e assinatura dos candidatos apresentados e
designação dos respectivos cargos.

2 � Não havendo qualquer lista apresentada de acordo com o
número anterior, poderão os corpos ser eleitos em lista que se cons-
titua no decorrer da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 47.º

Estes estatutos só poderão ser alterados em assembleia geral
extraordinária expressamente convocada para esse fim e mediante
a aprovação de, pelo menos, três quartos dos sócios presentes.

ARTIGO 48.º

1 � A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação da
assembleia geral extraordinária, para o efeito expressamente
convocada, por maioria de três quartos da totalidade dos associa-
dos no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A assembleia geral que votar a dissolução deliberará, por
maioria simples, sobre o destino a dar aos bens da Associação, e

elegerá uma comissão liquidatária que promoverá a execução das
deliberações da dita assembleia geral. 3000058759

ASSOCIAÇÃO NOVO HOMEM

Certifico que por escritura de 16 de Maio de 2002, iniciada a
fl. 61 do livro de notas para escrituras diversas n.º 227-B, deste 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo do notário licenci-
ado Alberto da Costa Santos, foi constituída uma associação deno-
minada Associação Novo Homem com sede na Rua de Caetano de
Melo, 944 e 950, freguesia de Oliveira do Douro, deste concelho.

A Associação tem como fim reuniões de carácter religioso, pro-
moção de conferências e literaturas cristãs.

Pode ser sócio qualquer pessoa com capacidade de exercício dos
seus direitos cívicos, proposta por um associado ou que se auto-
proponha. As propostas serão avaliadas pelo presidente da direcção
que delas decidirá.

Está conforme.

16 de Maio de 2002. � O Ajudante, Joaquim Manuel Pereira de
Oliveira. 3000058654

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E PRODUTORES
AGRO-PECUÁRIO DOS DEUSES

Certifico que por escritura pública de 24 de Abril de 2002, la-
vrada neste 1.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, a cargo
da primeira-ajudante, Maria Madalena de Jesus Soares Oliveira
Martins, a partir de fl. 22, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 187-I, foi constituída a associação acima identificada, com
sede no lugar de Meladas, freguesia de Mozelos, deste concelho,
cujos órgãos são a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal e
cujo objecto é gestão de terrenos cinegéticos ordenados e não orde-
nados e zonas de caça, gestão cinegética e agro-pecuária, criação de
animais de cativeiro, gestão de alojamentos e empreendimentos tu-
rísticos e de apoio à caça e caçadores, quer sejam próprios ou alheios,
exploração agrícola, pecuária, silvícola e florestal de propriedades
suas e alheias e serviços com ela relacionados, caça, povoamento
e repovoamento, criação de gado bovino para comercialização do
seu leite e derivados, produção de enchidos e mais compostos ali-
mentares.

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
de Jesus Soares Oliveira Martins. 3000052263

SUBREIRO � NÚCLEO DE ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS
DO ALENTEJO

Certifico que a fl. 73 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 102-D deste Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, se
encontra exarada uma escritura com data de hoje, pela qual foi
constituída uma associação com a denominação de SUBREIRO �
Núcleo de Actividades Subaquáticas do Alentejo.

Tem a sua sede à Rua da Conduta, 10, freguesia da Malagueira,
concelho de Évora; tendo por objecto a promoção da prática de
actividades subaquáticas e a defesa do meio ambiente aquático.

São órgãos sociais a assembleia geral, a direcção, o conselho fis-
cal e a mesa da assembleia geral. Os órgãos direcção, conselho fis-
cal e mesa da assembleia geral são preenchidos por eleição bienal
de entre os associados. A mesa da assembleia geral é formada por
um presidente, um vice-presidente e um secretário; a direcção é com-
posta por um presidente, um secretário e um tesoureiro; o conselho
fiscal é composto por um presidente, um secretário e um vogal.

Constituem receitas da associação as quotas e as jóias dos asso-
ciados, as doações, as heranças e os legados.

27 de Março de 2002. � O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000042109

A BARQUINHA DA CRIANÇA � ASSOCIAÇÃO

Certifico narrativamente que por escritura de 27 de Maio de 2002,
lavrada a fls. 32 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
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sas n.º 222-J, deste Cartório Notarial de Moscavide, a cargo da li-
cenciada Maria Cristina Castro de Vilhena Fragoso, foi constituída
a associação denominada A Barquinha da Criança � Associação,
com sede no Bairro Alto da Casa Branca, Rua de São Vicente,
lote 27, São João da Talha, concelho de Loures, com o cartão pro-
visório de pessoa colectiva n.º P 506155145, tem a duração por
tempo indeterminado, tem como objecto acolher crianças
carenciadas, educar e formar para a cidadania e sua integração na
sociedade; criar centros de acolhimento para crianças a nível na-
cional; promover actividades de solidariedade social no âmbito da
inserção social; desenvolver procedimentos de sensibilização para
uma paternidade e maternidade mais responsáveis. Podem ser as-
sociados pessoas singulares maiores de 18 anos que se identifiquem
com o objecto da instituição. Podem ser objecto de exclusão os
associados que hajam pedido a sua exoneração, os que deixarem de
pagar as suas quotas durante 12 meses, e os que por actos dolosos
tenham prejudicado materialmente a associação.

Está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Ajudante, Anabela Mota Martins
Dionísio. 3000058810

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VISO

Certifico que, por escritura do dia 16 de Abril do ano de 2002,
lavrada a fl. 68, do livro de notas para escrituras diversas n.º 170-
F, do Cartório Notarial de Santiago do Cacém, a cargo do notário
António Patrício Miguel, foi constituída uma Associação denomi-
nada Associação de Caçadores de Viso, com sede em Monte do
Nicolau de Baixo, Viso, na freguesia e concelho de Grândola.

Esta Associação tem por objectivo a criação e administração de
zonas de caça associativas, fomento e conservação da fauna
cinegética, promover o convívio entre caçadores e defender os in-
teresses dos seus associados.

Está conforme ao original.

16 de Abril de 2002. � O Notário, António Patrício Miguel.
3000051806

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES BAIRRO DAS ESPADAS

Certifico que a fls. 1 v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 104-D deste Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz,
se encontra exarada uma escritura com a data de hoje, pela qual foi
constituída uma Associação com a denominação de Associação de
Caçadores Bairro das Espadas.

Tem a sua sede à Rua de António Aleixo, 9, Bairro da
Malagueira, freguesia da Malagueira, concelho de Évora, tendo por
objecto:

a) Participar na gestão de zonas de caça nacionais e, ou municipais;
b) O exercício da caça e pesca e do tiro;
c) O desenvolvimento e fomento dos recursos cinegéticos;
d) O desporto em geral, a cultura e o recreio;
e) A defesa dos interesses e formação dos seus associados tendo

em vista a actividade e o exercício venatório e piscatório.
São órgãos sociais a assembleia geral, a direcção e o conselho

fiscal; a mesa da assembleia geral será composta por três
elementos: sendo um presidente, e dois secretários; a direcção é
composta por cinco elementos efectivos e dois suplentes: sendo um
presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, um
vogal e dois suplentes; o conselho fiscal é constituído por três
elementos: sendo um presidente e dois relatores; a Associação obri-
ga-se com a assinatura de dois membros da direcção, das quais uma
será sempre a do tesoureiro; a duração do mandato dos primeiros
órgãos sociais da Associação é de cinco anos; posteriormente se-
rão eleitos por períodos de dois anos.

Constituem receitas da Associação as quotizações e jóias de ad-
missão dos associados que a elas estejam obrigados; os subsídios,
dádivas ou outras contribuições não legalmente interditas; os lega-
dos e heranças nos termos da lei geral; o produto das organizações
respeitantes às modalidades integradas no âmbito do objecto da
Associação.

24 de Abril de 2002. � O Notário, Luís Germano Beato de Oli-
veira Meruje. 3000054658

ASSOCIAÇÃO DO FURO DA ESTRADA
DO BREJO COMPRIDO

Certifico que por escritura de 16 de Abril de 2002, lavrada a fls. 78 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 490-A, no 2.º
Cartório Notarial de Setúbal, a cargo do notário licenciado João
Farinha Alves, foi constituída a Associação do Furo da Estrada do
Brejo Comprido, com sede em Vale Porrim, freguesia de Alto
Estanqueiro, Jardia, do concelho do Montijo, com o cartão provi-
sório de identificação de pessoa colectiva n.º P 506037584 que tem
por objectivo promover e desenvolver as condições necessárias para
o fornecimento de água aos associados com destino à irrigação de
terras.

Podem ser associados pessoa singulares maiores de 18 anos.
A admissão como membro da Associação faz-se mediante a apre-

sentação à direcção da respectiva proposta assinada pelo candidato
e por dois proponentes membros da Associação no pleno gozo dos
seus direitos.

Perdem a qualidade de associados todos aqueles que dolosamente
tenham prejudicado materialmente a Associação ou concorrido para
o seu desprestígio e os efectivos que deixarem de pagar as quotas
durante seis meses.

São membros da Associação, a direcção, a assembleia geral e o
conselho fiscal.

É certidão que fiz extrair e declaro que vai conforme.

16 de Abril de 2002. � A Ajudante, Élia Maria das Neves Bo-
nito Carvalho. 3000053936

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À INFÂNCIA E TERCEIRA IDADE
DE SÃO VICENTE

Certifico narrativamente que por escritura de 8 de Março de 2002,
lavrada de fls. 28 a fl. 28 v.º, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 112-D, do Cartório Notarial de Vila Viçosa, a cargo do
notário licenciado António Pedro Monteiro Correia Marques
Tavares, foram alterados os artigos 25.º, alíneas c), o) e p), 29.º, n.os

5 a 10, 30.º, n.º 2 e 42.º, alíneas c) e d) dos estatutos da Associa-
ção, com a denominação em epígrafe que tem a sua sede em São
Vicente, Elvas, pessoa colectiva n.º 503950815.

Está conforme.

8 de Março de 2002. � A Ajudante, Isaura da Conceição Pes-
tana Ramos Barreiros. 3000035968

SOCIEDADE CULTURAL DE RUGBY
DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Certifico que por escritura de 3 do mês corrente, exarada a
fls. 39 do livro de notas para escrituras diversas n.º 905-B do 2.º
Cartório Notarial de Braga, a cargo do Primeiro-Ajudante, Paulo
Jorge Domingues da Silva Passos, se encontra exarada uma escri-
tura de constituição da associação com a denominação Sociedade
Cultural de Rugby da Universidade do Minho, com sede na Ave-
nida de Antero Quental, 108, 5.º, direito, freguesia de Braga (São
Vítor), desta cidade de Braga que tem como objecto actividades
desportivas e culturais, designadamente a nível de formação, orga-
nização e participação em eventos, torneios e estágios de Rugby.

Mais certifico que os estatutos da associação estipulam que na
associação podem inscrever-se como sócios pessoas de ambos os
sexos que se obrigarão ao pagamento de uma jóia inicial e de uma
quota mensal mínima, a fixar pela assembleia geral, nada estipu-
lando quanto à exclusão.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000046021

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DO CONCELHO DA MAIA

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial da Maia,
a cargo da notária licenciada Belmira Cândida de Campos
Fernandes Barbosa, em 30 de Abril de 2002, exarada a fl. 42 do
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livro de notas para escrituras diversas n.º 364-F, foram alterados os
estatutos da Associação denominada Associação Comercial e Indus-
trial do Concelho da Maia, com sede na Rua de Augusto Simões,
1434, Maia, a qual passou a denominar-se Associação Empresarial
da Maia, e que passou a ter a sua sede na Rua de José Rodrigues
da Silva Júnior, 327, Vermoim, Maia e de duração ilimitada.

São admitidos como associados as pessoas singulares ou colec-
tivas que exerçam actividades ligadas ao comércio, indústria e ser-
viços dentro do território nacional.

Está conforme.

30 de Abril de 2002. � A Ajudante, Adelaide Henriqueta
Monteiro da Mota e Silva Oliveira. 3000055151

ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISTAS DO ALENTEJO

Certifico que de fl. 90 a fls. 96 v.º do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 11-B, deste Cartório Notarial de Fronteira, se
encontra exarada uma escritura com a data de hoje, pela qual foi
constituída a Associação com a denominação Associação de
Paraquedistas do Alentejo que fica com a sua sede no Largo da
Estação, freguesia e concelho de Fronteira e tem por fins: promover
actividades culturais, físicas, desportivas, recreativas e sociais.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, composta por três
associados; a direcção composta por sete associados e o conselho
fiscal, composto por três associados.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000052228

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES
DE FRUTOS SECOS E PASSADOS

Certifico que por escritura desta data, lavrada a fl. 81 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 8-H, deste 2.º Cartório Notarial de
Tomar, a cargo do Primeiro-Ajudante, Jorge António Antunes
Alcobia Galinha, foram alterados os estatutos da Associação deno-
minada Associação Nacional dos Produtores de Frutos Secos e
Passados, com sede no Largo do Paço, cidade e concelho de Tor-
res Novas, distrito de Santarém, no que respeita aos fins:

ARTIGO 5.º

 8 � promover a aplicação das técnicas de produção integrada,
produção integrada e da agricultura biológica, prestando assistência
técnica aos associados, promover e realizar acções de formação em
produção integrada, protecção integrada e agricultura biológica.

9 � Criar secção para a produção integrada, protecção integra-
da e agricultura biológica, dependente da direcção.

27 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Jorge António
Antunes Alcobia Galinha. 3000054229

AO CABO TEATRO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que por escritura de rectificação de 18 de Fevereiro do
ano de 2002, exarada a fl. 118 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 285-D do 7.º Cartório Notarial do Porto, da Associa-
ção denominada Ao Cabo Teatro � Associação Cultural, foi alte-
rada a sede para a Rua das Condominhas, 590, hab. 3.3, freguesia
de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

18 de Abril de 2002. � A Ajudante, Helena Paula Lopes Pinhei-
ro Machado Marques. 3000051946

ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE S. PEDRO DE MARATECA

Certifico que por escritura de ontem, lavrada de fl. 67 a fl. 67 v.º
do livro de notas para escrituras diversas n.º 93-E do Cartório
Notarial de Montemor-o-Novo, a cargo do notário, licenciado em
direito, António Paulo Ramos Xavier, foi constituída uma Associ-
ação sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, e tem a
sua sede na Avenida da Liberdade, 106, povoação de Águas de
Moura, freguesia de Marateca, concelho de Palmela, e é constituí-
da por tempo indeterminado.

A Associação tem por objecto a realização anual das festas de
S. Pedro de Marateca que envolve eventos de natureza cultural,
desportiva, social, religiosa e de entretenimento e outras activida-
des pontuais relacionados com a realização das festas.

São associados todas as pessoa singulares e colectivas que tenham
interesse na prossecução dos fins da Associação. A admissão de
novos associados, cujo objecto se identifique com e desta Asso-
ciação, será submetida a apreciação e deliberação da assembleia ge-
ral. Compete à assembleia geral deliberar sobre a demissão ou ex-
clusão dos associados.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário
do que aqui se narra ou transcreve.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carolina da
Visitação Pinto Louro Teles. 3000053947

SETTER CLUB DE PORTUGAL

Certifico que, no dia 19 do corrente mês de Março, de fl. 30 a
fl. 31 do livro de notas para escrituras diversas n.º 540-L, do 5.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, Carlos Manuel da
Silva Almeida, se encontra exarada uma escritura de constituição de
uma associação zoófila de natureza privada, sem fins lucrativos e por
tempo indeterminado, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação

A designação supra epigrafada.

Sede

A sede da associação é na Avenida das Tulipas, 37, 5.º, direito,
Miraflores, freguesia e Algés, concelho de Oeiras.

Objecto

A associação tem por objecto a promoção, divulgação e
apuramento da raça de cães Setter.

Admissão de associados

Podem ser associados da associação um número ilimitado de
pessoas singulares ou colectivas, portuguesas ou estrangeiras que
estejam no pleno gozo dos seus direitos cívicos.

A associação terá três categorias de associados:
a) Efectivos � as pessoas que se proponham ou aceitem cola-

borar na realização dos fins da associação;
b) Honorários � as pessoas que se distingam como cinófilos,

pelo mérito social e pelos relevantes serviços ou donativos presta-
dos à associação;

c) Fundadores � os associados que promoveram a iniciativa da
constituição da associação, assegurando o lançamento da respecti-
va actividade e que tenham outorgado a respectiva escritura, ou que
sejam admitidos no prazo de um mês.

Exclusão de associados

São causas de exclusão, designadamente:
a) As infracções dolosas às normas que regem a associação que

sejam consideradas muito grave;
b) Maus tratos ou outros actos cruéis infligidos a animais;
c) O incumprimento da advertência para regularizar o pagamen-

to de quotas em atraso, superior a um ano.

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, Flávio
Henrique de Oliveira Ferreira. 3000038830

SPORT IMPÉRIO MARINHENSE

Certifico que, por escritura lavrada no dia 10 de Janeiro de 1985,
de fl. 79 v.º a fl. 80, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 109-B, deste Cartório Notarial de Marinha Grande, a cargo da
notária, Maria Delmira Marques dos Santos Neves, foram alterados
os estatutos da associação denominada Sport Império Marinhense,
com sede na Avenida de José Gregório, 116, no lugar do Engenho,
freguesia e concelho de Marinha Grande que tem por objecto de-
senvolver a prática e função de várias modalidades desportivas,
culturais e recreativas que tenham como objecto uma melhor pre-
paração física, moral e intelectual dos seus associados.
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São órgãos da associação, a assembleia geral, a direcção o con-
selho fiscal.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Ajudante, Alice da Conceição
Fernandes Pires Fragoso Armindo. 3000057952

GRUPO MOTARD RÁTERES DO SADO � ASSOCIAÇÃO

Certifico que no dia 19 de Abril de 2002, foi lavrada neste Car-
tório Notarial de Sines, a fls. 119 e seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 33-D, uma escritura de constituição de As-
sociação denominada Grupo Motard Ráteres do Sado � Associa-
ção, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, com
sede no Clube Recreativo da Carrasqueira, na freguesia da Com-
porta, concelho de Alcácer do Sal.

A Associação tem como objecto promover e apoiar iniciativas e
cooperar com todas e quaisquer actividades de âmbito desportivo,
cultural e lazer, bem como efectuar intercâmbio com outras orga-
nizações de carácter similar.

O património da Associação será formado pela contribuição de
jóias e quotas a pagar pelos sócios, por colectas ou doações, ou
patrocínios.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, o conselho fiscal
e a direcção.

Está conforme.

19 de Abril de 200. � A Notária, Cristina Maria da C. Silva
Gomes. 3000051882

SOCIEDADE PORTUGUESA DE BIOANALISTA
DA SAÚDE / ASSOCIAÇÃO DE ANALISTA DA SAÚDE

Certifico que por escritura de hoje lavrada neste 1.º Cartório
Notarial de Viseu, a fl. 42, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 74-I, foi feita a escritura de constituição da Associação de-
nominada Sociedade Portuguesa de Bioanalista da Saúde / Asso-
ciação de Analista da Saúde, com sede nesta cidade de Viseu,
Apartado 2009-3500, cujo objecto é associação profissional de ana-
listas da saúde cujo objectivo principal é a representação profissio-
nal dos analistas da saúde e divulgar, fazer e participar em activida-
des técnico-científicas, formação profissional, jornadas e ou
congressos técnico-científicos, publicação de trabalhos técnico-cien-
tíficos e todas as outras actividades que tenham a ver com investi-
gação ou publicação de trabalhos de cariz técnico-científico e pro-
fissional da saúde.

Haverá quatro categorias de associados: titulares; estudantes,
honorários e institucionais.

Podem ser admitidos pela direcção como sócios titulares todos
os profissionais da Área da saúde, Ramo Laboratorial (bionalistas),
diplomados por uma Escola Superior ou Universidade reconhecida
pela SPBS.

Como sócios estudantes, todos os indivíduos que se encontrem
a frequentar cursos de ensino superior na Área da Saúde, Ramos
Laboratorial.

Como sócios institucionais, todas as pessoas singulares ou colec-
tivas, cuja actividade ou objecto, tenha relação directa ou indirecta
com a Área da Saúde, Ramo Laboratorial, com a prestação de cui-
dados de saúde, ensino, investigação, ou outras de interesse para a
sociedade.

Haverá ainda sócios honorários e fundadores.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000056771

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES
DA CÂMARA MUNICIPAL E SMAS DE GUIMARÃES

Certifico que por escritura de hoje, lavrada no 1.º Cartório
Notarial de Guimarães, a cargo da notária, Maria Odete Freitas
Ribeiro, exarada de fl. 80 a fl. 82, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 545-D, foi constituída uma associação a partir de hoje
e por tempo indeterminado, com a denominação Centro de Cultura
e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e SMAS de

Guimarães, como instituição particular de solidariedade social, a
qual vai ter a sua sede no Largo do Cónego José Maria Gomes,
freguesia de Oliveira do Castelo, do concelho de Guimarães, ten-
do por objecto a solidariedade e segurança social, nas valências de
protecção à infância e juventude, a promoção da difusão dos valo-
res culturais, desportivos, sociais, recreativos a prossecução de ac-
tividades da mesma índole e de ocupação dos tempos livres. Para
atingir os seus objectivos, esta instituição agirá isoladamente ou
colaborará com outras entidades e promoverá a organização e con-
dução de actividades que, pela sua natureza beneficiam os asso-
ciados. Para a realização dos seus fins, a associação promoverá a
melhor ocupação dos tempos livres dos seus associados e procura-
rá desenvolver e concretizar as seguintes iniciativas:

Criação, manutenção e apoio da creche, jardim escola e ATL;
Criação e desenvolvimento de agrupamentos artísticos, realiza-

ção de sessões recreativas, divertimentos e festas;
Fomento da prática de ginástica e variadas modalidades

desportivas;
Organização e orientação de passeios, excursões e viagens, des-

de que culturais ou recreativas;
Realização de todas as actividades que caibam dentro do âmbito do

Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres (INATEL)
ou das federações nacionais das modalidades, como ainda, das asso-
ciações regionais nos campos educativo, económico-social ou
desportivo.

Podem ser associados os funcionários da Câmara Municipal e
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Guimarães,
bem como outras pessoas singulares maiores de 18 anos e pessoas
colectivas.

Há três categorias de associados: honorários auxiliares e efectivos.
1 � Poderão ser admitidos como sócios honorários as pessoas

judiciais que, individual ou colectivamente, através de serviços ou
donativos, contribuam de forma relevante para a realização dos fins
da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia
geral.

2 � Poderão ser sócios auxiliares todas as pessoas singulares ou
colectivas que não sendo trabalhadores da Câmara Municipal ou
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Guimarães,
desejem participar activa e regularmente nas actividades do CCD
obtida a prévia concordância da direcção.

3 � São sócios efectivos as pessoas que se proponham colabo-
rar na realização dos fins da instituição obrigando-se ao pagamen-
to da quota mensal nos montantes fixados pela assembleia geral.

A demissão é sanção da exclusiva competência da assembleia
geral sob proposta da direcção.

Perdem a qualidade de associados os que deixarem de pagar as
suas quotas durante seis meses.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � A Ajudante, Otília Teixeira Morais Car-
doso de Miranda. 3000055161

ROTARY CLUB DA MOITA

Certifico que por escritura de 18 de Abril corrente, exarada a
fl. 124, do livro de notas para escrituras diversas n.º 84-J, deste
Cartório, a cargo do notário, Mário Salvador Nunes, foi constituí-
da uma associação com a denominação em epígrafe e com sede na
Rua de Antero de Quental, 121, freguesia e concelho da Moita, sem
fins lucrativos, tendo por objecto a associação de profissionais que
pratica a troca de conhecimentos e o apoio social, sem fins lucrativos.

Na prossecução do seu objecto social a associação tem por fim
desenvolver o companheirismo como forma útil de proporcionar
oportunidades de servir, reconhecer o mérito de todas as ocupações
úteis e a difusão das normas de ética profissional, contribuir para a
melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua
vida pública e privada, aproximar profissionais de todo o mundo,
visando a consolidação de boas relações, de cooperação e de paz entre
as nações, contribuir para o bem estar social das populações.

Podem ser membros da associação adultos de boa reputação e
idoneidade.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

O título de associado vigorará por tempo indeterminado, a não
ser que seja cancelado de acordo com o previsto no regulamento
interno.

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Ajudante, Leopoldina da Conceição
de Sousa Maia. 3000052219
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA
E CULTURAL DA PORTELA

Certifico narrativamente que, por escritura de 17 de Abril de
2002, lavrada de fl. 69 a fl. 69 v.º do livro de notas para escrituras
diversas n.º 80-D, e seus respectivos averbamentos, do Cartório
Notarial de Castro Daire, a cargo do notário licenciado António
Alfredo Moutinho Águia de Moura, foi constituída por tempo
indeterminado a contar da data da escritura, uma Associação deno-
minada Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Portela terá
sede e funcionamento no lugar da Portela, freguesia de Mões, con-
celho de Castro Daire, e tem como objecto desenvolver activida-
des sociais, culturais, desportivas e de solidariedade social com a
participação dos interessados e colaborar com o Estado e as
autarquias, proporcionando-lhes apoio que em cada caso se justifi-
que por forma a contribuir para a resolução dos problemas da po-
pulação na respectiva área.

Está conforme ao original.

18 de Abril de 2002. � A Ajudante, Trindade de Oliveira
Teixeira e Silva. 3000051933

FESTIVAL DE TEATRO DE TEMA CLÁSSICO
ASSOCIAÇÃO PROMOTORA

Certifico que por escritura de 5 de Março de 2002, lavrada a fls. 77 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 706-B, deste
2.º Cartório Notarial de Coimbra, a cargo do notário Joaquim Ma-
nuel Sales Guedes Leitão, foi constituída uma Associação sem fins
lucrativos, denominada Festival de Teatro de Tema Clássico �
Associação Promotora tem a sua sede em Coimbra, no Instituto de
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, Praça da Porta Férrea, freguesia de Sé Nova, e é consti-
tuída por tempo indeterminado.

E tem como objectivos: a promoção do teatro e das artes do es-
pectáculo.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Podem ser associados da Associação as pessoas singulares ou
colectivas que dêem o seu contributo na realização dos objectivos
da associação e afirmem a sua adesão aos seus estatutos.

Os associados podem ter o estatuto de sócios fundadores, ade-
rentes e honorários.

Serão sócios fundadores os outorgantes da escritura de constitui-
ção da Associação, o Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade
de Letras de Coimbra, a Liga de Amigos de Conímbriga, Associa-
ção Cultural Thíasos e todos aqueles que, pessoas singulares ou
colectivas, tenham contribuído para a constituição desta Associa-
ção, e cuja identidade constará do regulamento interno a aprovar
em assembleia geral, desde que venham a apresentar a sua propos-
ta de admissão como sócio e sejam aceites como tal.

Serão sócios aderentes aqueles a quem a direcção o outorgar, por
iniciativa própria, ou sob proposta de qualquer associado.

Serão sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas a
quem a assembleia geral, sob proposta da direcção ou de qualquer
associado, atribua tal estatuto pelo apoio cultural, administrativo e
financeiro prestando à Associação.

Em tudo o omisso aplicar-se-ão as normas legais em vigor e o
regulamento interno com elas compatível.

Conferida está conforme.

5 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Fernando Correia.
3000040289

MAREALTA � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico, narrativamente que em 16 de Janeiro de 2002, no Car-
tório Notarial de Tavira, foi outorgada uma escritura de constitui-
ção de Associação, lavrada de fl. 14 a fl. 14 v.º do livro de notas
para escrituras diversas n.º 156-B, deste Cartório, a cargo do notá-
rio licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A Associação adopta a denominação MAREALTA � Associa-
ção Cultural, tem a sua sede no Convento do Carmo, freguesia de
Santa Maria, concelho de Tavira.

A Associação tem por objecto ensinar, promover e divulgar as
artes plásticas.

Os órgãos sociais da Associação são: assembleia geral, direcção
e conselho fiscal.

A mesa da assembleia é composta por: um presidente, um primei-
ro secretário, um segundo secretário e dois suplentes.

A direcção é composta por: um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, um secretário, um vogal e três suplentes.

O conselho fiscal é composto por três elementos: presidente e
dois vogais, bem como três suplentes.

A Associação obriga-se com a assinatura do seu presidente e um
dos membros da direcção.

16 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Deolinda Maria Ribeiro
Martins Ferreirinha. 3000011663

APETAL � ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE ENCHIDOS
TRADICIONAIS DO ALENTEJO

Certifico que por escritura de 15 de Maio de 2002, lavrada a fl. 75,
do respectivo livro de notas para escrituras diversas n.º 151-C de
notas para escrituras diversas, do Cartório Notarial de Estremoz, a
cargo da notária, Maria da Conceição Garcia Tavares Correia, foi
constituída uma associação denominada APETAL � Associação de
Produtores de Enchidos Tradicionais do Alentejo, com sede no
Rossio do Marquês de Pombal, 64, 2.º D, na freguesia de Estremoz
(Santo André), concelho de Estremoz, com o objecto social de:

Promoção de enchidos tradicionais do Alentejo.
Representação e defesa dos interesses dos produtores associados

perante entidades oficiais e outras organizações nacionais ou estran-
geiras.

Representação do produto perante entidades concorrentes, nomea-
damente, através de certificação.

Assegurar os meios técnicos e suporte administrativo necessário
à realização dos seus fins, nomeadamente, investigação, experimen-
tação, demonstração, divulgação de acções técnicas, formação pro-
fissional e outras actividades que beneficiem os produtos.

Estabelecer protocolos com entidades ligadas ao sector e outras
entidades que se mostrem de interesse para os produtores.

Adaptar em comum às exigências do mercado a produção e oferta
dos produtores seus membros, promovendo a sua concentração e
colocação no mercado.

Definir e aplicar através dos seus membros regras comuns de
produção, visando a melhoria de qualidade dos produtos ou a uti-
lização de práticas biológicas e de colocação no mercado, bem
como do conhecimento das respectivas produções designadamente,
em matéria de colheitas e disponibilidades.

A admissão dos sócios é da competência da direcção, ratificada
pela assembleia geral, por proposta de pelo menos dois sócios em
gozo efectivo de todos os seus direitos e a sua exclusão é da com-
petência da assembleia geral.

Está conforme.

15 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Bor-
rego Godinho Pereira. 3000056837

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DO MONTE DE NOSSA SENHORA DA CONFIANÇA

Certifico que por escritura de 20 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 57 a fl. 57 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 254-A,
do Cartório Notarial de Proença-a-Nova, a cargo de Maria Helena
Teixeira Marques Xavier, segunda-ajudante, em substituição legal,
por vacatura do lugar, foi constituída uma associação sem fins lu-
crativos que adopta a designação Associação de Desenvolvimento
do Monte de Nossa Senhora da Confiança, com sede na localidade
e freguesia de Pedrógão Pequeno, concelho da Sertã, tem por ob-
jecto a actividades recreativas, culturais, desportivas, desenvolvi-
mento e melhoramento regional.

Está conforme.

20 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Marques Xavier. 3000057301

GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE CICLOTURISMO
DO VALE DO TEJO

Certifico que por escritura de 7 de Março de 2002, exarada a
fl. 109 do livro de notas para escrituras diversas n.º 14-E deste
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Cartório Notarial de Alpiarça, a cargo da notária licenciada Bárba-
ra Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, foi constituída a as-
sociação que não tem por fim o lucro económico dos associados,
de que se extracta o seguinte:

Denominação � Grupo Cultural e Recreativo de Cicloturismo do
Vale do Tejo.

Sede social � Rua do Tenente Valadim, 41, rés-do-chão, direi-
to, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

Objecto � Desenvolvimento à prática de cicloturismo, assim
como organizar passeios. A prática do cicloturismo tem em vista o
desenvolvimento e promoção cultural, desportiva, recreativa dos
associados, interessando nela à própria população.

Sócios � Podem ser associados todos os indivíduos interessados
em participar nos fins previstos no objecto e que a lei permita.

Órgãos sociais:
Assembleia geral: é a reunião de todos os associados, no pleno

gozo dos seus direitos, e será dirigida por uma mesa composta por
três membros (um presidente e dois secretários).

Direcção: composta por sete elementos: um presidente, um vice-
-presidente, um secretário, um tesoureiro e três vogais.

Conselho fiscal: composto por três associados (um presidente, um
secretário e um relator).

São receitas da associação: as jóias e quotas pagas pelos sócios.
Os subsídios e contribuições que lhe forem atribuídos; quaisquer
donativos, heranças e legados.

Está conforme o original.

7 de Março de 2002. � A Notária, Bárbara Maria Gonzalez
Esteves Coutinho Lemos. 3000034398

TUNA LAETITIA DE VILA VERDE DA RAIA

Certifico que por escritura outorgada hoje, neste Cartório, no li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 415-C, de fls. 61 e seguin-
tes, foi constituída uma associação denominada Tuna Laetitia de
Vila Verde da Raia, com sede no Salão Paroquial da Igreja de Vila
Verde da Raia, freguesia de Vila Verde da Raia, concelho de Cha-
ves, para a qual cada associado contribuirá com uma quota anual
no valor inicial de 5 euros e tem por fim a retoma dos temas anti-
gos e tradicionais da região e ocupação dos tempos livres de ma-
neira sadia, agradável e formativa, na pesquisa, divulgação e pre-
servação do património regional da música popular, são órgãos da
associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

É certidão de teor parcial, nada havendo que amplie, restrinja,
modifique ou condicione a parte certificada.

26 de Março de 2002. � O Ajudante Principal, Ilídio Cruz
Esteves. 3000040884

CLUBE NEVOSA

Certifico, narrativamente, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro, com a redacção que lhe
foi dada pelo artigo único do Decreto-Lei n.º 71/7, de 25 de Feve-
reiro que por escritura de 6 de Maio de 2002, exarada de fl. 82 a
fl. 83 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 148-E, do
Cartório Notarial de Vila Verde, a cargo do notário licenciado Joa-
quim Manuel Seco de Faria Carneiro, foi constituída uma associa-
ção, cujos termos são os seguintes:

Denominação � Clube Nevosa.
Sede social � Praça do Conde de Agrolongo, 105-B, 1.º, em Braga.
Fins � Promoção dos valores ambientais através do contacto

directo com a montanha e as suas gentes, desenvolvendo iniciati-
vas diversas na área da preservação e melhoramento do relaciona-
mento entre o homem e a montanha.

Duração � indeterminada.
Condições essenciais para admissão, exoneração e exclusão dos

associados � É omissa à escritura.

Está conforme.

6 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Luís Alberto
Cerqueira da Silva Dantas. 3000054274

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR

Certifico narrativamente que por escritura de 3 de Abril de 2002,
lavrada a fl. 55 do livro de notas para escrituras diversas n.º 707-B,

do 4.º Cartório Notarial de Lisboa a cargo do notário licenciado
Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi outorgada uma escritura de al-
teração parcial de estatutos da Associação denominada Associação
Portuguesa para a Defesa do Consumidor, com sede em Lisboa, na
Avenida dos Defensores de Chaves, 22, 4.º, e que tem por objecto:

A defesa dos direitos e dos legítimos interesses dos consumido-
res, podendo para o efeito desenvolver todas as actividades adequa-
das a tal fim, nomeadamente:

a) Fomentar o agrupamento dos consumidores para a defesa dos
interesses que lhes são próprios;

b) Realizar análises comparativas da qualidade e preços dos pro-
dutos e serviços existentes no mercado;

c) Criar serviços de consulta dos consumidores;
d) Divulgar os resultados os estudos e análises, bem como todas

as informações susceptíveis de desenvolver a capacidade de análi-
se crítica dos consumidores;

e) Informar os associados e o público em gral acerca das suas
actividades, podendo promover a edição de publicações, directamente
ou por intermédio de organizações ou empresas em que participe;

f) Promover reuniões para debate de problemas relacionados com
o seu objecto;

g) Promover reuniões para debate de problemas relacionados com
o seu objecto;

h) Apoiar ou comparticipar em acções úteis à melhoria das con-
dições de vida da população e à defesa do meio ambiente;

i) Colaborar em geral com entidades nacionais ou estrangeiras
que prossigam fins análogos ou que, pela sua natureza, possam
apoiar as acções desenvolvidas pela Associação.

j) Colaborar em geral com entidades nacionais ou estrangeiras
que prossigam fins análogos ou que, pela sua natureza, possam
apoiar as acções desenvolvidas pela Associação.

Os associados são admitidos pela direcção.
Os associados são demitidos pela assembleia geral, sob proposta

da direcção.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000058705

NÓS � ASSOCIAÇÃO DE JOVENS
PARA O DESENVOLVIMENTO

Certifico narrativamente que, por escritura de hoje, exarada a fls. 70 v.º
e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 50-C, do Car-
tório Notarial de Vila Nova de Poiares, a cargo da licenciada Maria
Margarida Mendes Macedo de Loureiro Cardoso, Notária do concelho,
foi fundada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro,
uma Associação Juvenil denominada NÓS � Associação de Jovens
para o Desenvolvimento, com sede na Rua de Nossa Senhora do
Monte, 21, Bairro Estrela d�África, freguesia de Venda Nova, con-
celho da Amadora que tem por objecto:

a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus asso-
ciados, na base da realização de iniciativas relativas à problemáti-
ca da Juventude;

b) Promover projectos que visem a prevenção de riscos para os
jovens, nomeadamente a toxicodependência, doenças sexualmente
transmissíveis, gravidez precoce e violência juvenil;

c) Implementar projectos de desenvolvimento comunitários no
bairro e envolvente, no sentido de melhorar as condições de vida
das famílias e consequentemente dos jovens;

d) Dinamizar ateliers de dança, música, teatro, informática, fo-
tografia e vídeo, e outras acções de formação;

e) Promover o intercâmbio com jovens de outras culturas nacio-
nais e internacionais;

f) Desenvolver o estudo, investigação e difusão de informação
relativa aos jovens e sua realidade, cooperando sempre que possí-
vel com entidades públicas e privadas, visando a integração social
e o desenvolvimento de políticas adequadas.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � O Ajudante, José Pina Gil.
1000081909

ACÇÃO LUSÓFONA PARA A ERRADICAÇÃO DAS MINAS
E SOLIDARIEDADE PARA COM AS VÍTIMAS DE GUERRA,

ALEM-SOLVIG

Certifico que por escritura de 29 de Abril de 2002, lavrada de
fl. 58 a fl. 59 do livro n.º 229-I das notas deste 16.º Cartório Notarial
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de Lisboa, a cargo da notária Maria Helena Varandas Afonso No-
gueira, foi constituída a associação com a denominação a seguir
referida, ficando a mesma a reger-se, entre outros, pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

Definição, denominação, sede

1 � A associação Acção Lusófona para a Erradicação das Mi-
nas e Solidariedade para com as Vítimas de Guerra, ALEM-Solvig,
designada abreviadamente por ALEM, é uma associação de carác-
ter cívico e humanitário sem fins lucrativos.

2 � A ALEM constitui-se por um tempo indeterminado, e pode
constituir delegações, subdelegações ou nomear representantes onde
se mostre necessário à prossecução dos seus objectivos.

3 �  A ALEM tem a sua sede provisória na Rua Vitorino
Nemésio, 12, 5.º, direito, 1750-307 Lisboa.

ARTIGO 2.º

Fins

A ALEM tem por objectivo a paz, o desarmamento, o desenvol-
vimento, os direitos das vítimas dos conflitos armados, o respeito
dos direitos humanos em geral e dos princípios de direito interna-
cional que regem os conflitos armados. Para a prossecução dos seus
fins, a associação propõe-se em especial:

1 � Lutar em prol da proibição e da erradicação de todos os
engenhos de guerra que não estejam em conformidade com os prin-
cípios de direito internacional relativos aos conflitos armados (con-
suetudinários ou codificados), e em particular, os princípios de dis-
criminação entre civis e militares e segundo os quais os beligerantes
não estão autorizados a utilizar métodos ilimitados para a condu-
ção das hostilidades.

2 � Defender os princípios inscritos na Convenção de Ottawa,
o seu alargamento e universalização, realçando os esforços para a
reintegração socioeconómica das vítimas de guerra, das minas e de
outros engenhos ou vestígios explosivos de guerra.

3 � Divulgar e sensibilizar a opinião pública sobre os temas
acima referidos, assim como temas colaterais, tais como as crian-
ças soldados ou métodos de guerra desumanos e causando sofrimen-
tos desnecessários.

§ único. Para a prossecução dos seus objectivos, a ALEM pode-
rá desenvolver projectos de carácter social, humanitário e educa-
cional e colaborar com organizações que prossigam fins convergen-
tes, tal como a criação de uma rede lusófona sobre os temas atrás
referidos.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � Os órgãos da associação são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por dois anos de

entre os associados efectivos, no pleno gozo dos seus direitos.
3 � Não podem votar nas eleições para os órgãos sociais os

associados que tenham em atraso mais de três meses de quotização.

ARTIGO 17.º

A associação obriga-se para todos os efeitos legais com duas as-
sinaturas da direcção, sendo uma obrigatoriamente do presidente.

29 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000058569

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE OURÉM

Certifico que por escritura de hoje, lavrada a fls. 140 e seguin-
tes do livro de notas para escrituras diversas n.º 107-F, deste 1.º
Cartório Notarial de Tomar, foi alterado o artigo 1.º do Capítulo I
dos estatutos da Associação denominada Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Ourém, com sede na
Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, freguesia de Nossa Senhora
da Piedade, concelho de Alcanena, passando a dita Associação a
usar a denominação de Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ourém.

Declaro que da parte omitida nada há em contrário que modifi-
que, condicione, altere ou prejudique a parte transcrita.

Vai conforme o original.

15 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Eugénia Maria
Vieira Arrabaça. 3000058651

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALCANEDE

Certifico que por escritura de hoje, exarada de fl. 124 a fl. 124 v.º
do livro de notas n.º 113-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, a
cargo da notária interina Isabel Maria Raimundo de Oliveira Filipe
Batista Marques, foram alterados os estatutos da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, com sede na Rua da
Arca, lugar e freguesia de Alcanede, concelho de Santarém. A As-
sociação tem por objectivo principal manter um Corpo de Bombei-
ros Voluntários para protecção de vidas e bens, poderá também pro-
mover a prestação de assistência médica e de enfermagem, bem como
actividades desportivas, culturais e recreativas conducentes a uma
melhor preparação física, intelectual e moral dos seus associados.

Dos sócios

A Associação é constituída por um número ilimitado de sócios.
Podem ser sócios da Associação: os indivíduos de ambos os se-

xos que tenham boas condições morais e cívicas. A admissão de
menores pode conceder-se, ficando condicionada à autorização de um
dos pais ou tutor. As pessoas colectivas legalmente constituídas.

A admissão ou rejeição de sócios far-se-á por deliberação da
direcção.

A rejeição só poderá ser deliberada por manifesta inconveniên-
cia para os interesses e prestígio da Associação, devendo ser devi-
damente fundamentada por escrito e comunicada ao interessado,
também por escrito, até 30 dias após a recepção da inscrição.

Da rejeição poderá haver recurso, a interpor pelo sócio propo-
nente à assembleia geral, no prazo de 15 dias, após a recepção da
comunicação referida no número anterior.

O pedido de admissão envolve plena adesão aos estatutos e re-
gulamentos em vigor.

Os sócios podem ser:
a) Efectivos;
b) Auxiliares;
c) Beneméritos;
d) Honorários.
Os sócios efectivos são os que ficam sujeitos ao pagamento de

uma quota mensal mínima, de valor a aprovar em assembleia geral
sob proposta da direcção.

Os sócios auxiliares são os que prestam serviço efectivo à As-
sociação e cujas condições económicas não lhes permitem pagar a
quota referida no n.º 2. A admissão terá de ser proposta por qual-
quer membro dos órgãos associativos ou pelo comando do Corpo
de Bombeiros.

Os sócios beneméritos são as pessoas singulares ou colectivas
que, pelos serviços prestados ou dádivas feitas à Associação, me-
reçam da assembleia geral tal distinção.

Os sócios honorários são pessoas singulares ou colectivas que,
como tal, sejam proclamadas pela assembleia geral, em recompen-
sa de serviços relevantes prestados à Associação.

Constituem direitos dos sócios:
Participar nas assembleias gerais e propor, discutir e votar todos

os assuntos de interesse para a Associação;
Votar e ser eleito para qualquer cargo dos órgãos associativos,

desde que tenha mais de 30 dias de efectividade;
Recorrer para a assembleia geral de todas as irregularidades e

infracções aos estatutos e regulamentos internos;
Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias, nos

termos do n.º 3, alínea c) do artigo 25.º destes estatutos;
Entrar livremente na sede e em quaisquer instalações da Asso-

ciação, salvo tratando-se de zonas de acesso restrito;
Beneficiar de preços especiais, a estabelecer pela direcção, na

utilização dos serviços prestados pela Associação;
Participar, em condições estabelecidas pela direcção, nas activida-

des desportivas, culturais e recreativas da Associação. Este direito é
extensivo aos filhos menores de 18 anos, desde que autorizados por
um dos pais ou pelo tutor, na falta ou impedimento legal daqueles;

Examinar livros, contas e demais documentos, desde que requeira,
por escrito, à direcção, com antecedência mínima de oito dias, e esta
verifique existir um interesse pessoal, directo e legítimo;

Apresentar sugestões de interesse colectivo para uma melhor realiza-
ção dos fins estatutários da Associação;
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Reclamar perante a direcção, dos actos que considere lesivos dos
interesses da Associação e dos seus direitos associativos;

Requerer, por escrito, certidão de qualquer acta, mediante paga-
mento, elementos de identificação, designadamente a mudança de
residência ou de estado civil;

Defender, por todos os meios ao seu alcance, o património e o
bom nome da Associação;

Não cessar a actividade nos órgãos associativos sem prévia par-
ticipação fundamentada, por escrito, à direcção, com conhecimen-
to ao órgão associativo de que fizerem parte;

Ter a sua quotização em dia tendo em atenção o § 2.º do artigo 8.º
Perdem a qualidade de sócios os que:
Pedirem a exoneração;
Deixarem de pagar as quotas durante dois anos consecutivos;
Forem expulsos, nos termos do artigo 44.º e do n.º 2 do artigo 47.º
Qualquer sócio que tenha conhecimento de factos que envolvem

a sanção de expulsão, deverá participá-lo à direcção que actuará em
conformidade.

Está conforme ao original e certifico que na parte omitida nada
há em contrário ou além do que neste se narra ou transcreve.

30 de Abril de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Filipe Santos
Serra dos Reis. 3000058648

RANCHO FOLCLÓRICO DOS CAMPONESES DE ODIVELAS

Certifico que por escritura lavrada neste 3.º Cartório Notarial de
Lisboa, em 21 de Maio de 2002, a fls. 81 e seguintes do livro de
notas n.º 253-F deste Cartório, a cargo da Notária licenciada Ma-
ria João Salvado de Matos Rebordão Cardoso Neves, foi consti-
tuída uma associação com a denominação Rancho Folclórico dos
Camponeses de Odivelas, com sede na Rua Rainha D. Estefânia,
4, 10.º, D, freguesia e concelho de Odivelas.

A Associação tem por objecto a recolha de música tradicional
portuguesa, prática de dança e organização de espectáculos.

Podem fazer parte da Associação todas as pessoas individuais e
colectivas desde que se identifiquem com a Associação e contribu-
am para o seu desenvolvimento e participem nas actividades que a
mesma desenvolva.

Perdem a qualidade de membros da Associação os associados que:
a) Deixem de cumprir as obrigações estatutárias e regulamentares.
b) Atentem de qualquer forma contra o bom nome da Associação.
c) Solicitem a sua desvinculação, mediante carta dirigida à direcção.
d) A exclusão prevista nas alíneas a) e b) é de competência da

assembleia geral pelo que só poderá ser decidida em assembleia
geral, e desde que previamente inscrita em ordem do dia.

A admissão, a suspensão e a exoneração dos associados compe-
te à direcção.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Olinda da Silva
Furtado Ramos de Deus. 3000058518

CANTO DO PISCO ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico que por escritura outorgada em 19 de Março deste ano,
exarada de fls. 48 e seguintes do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 667-D, do 2.º Cartório Notarial de Barcelos, a cargo da
Notária licenciada Aida Manuela Rocha de Sousa, foi constituída
uma associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua
da Igreja, 23, edifício da Sede da Junta, freguesia da Silva, conce-
lho de Barcelos, que tem como objectivo promover e desenvolver
uma política de defesa ambiental; desenvolver e dinamizar espaços
de valorização social e cultural; promover actos de formação e
actualização de conhecimentos nomeadamente nas áreas das novas
tecnologias, artes e ofícios tradicionais; criar uma política de divul-
gação de informação; e, cooperar com instituições e associações
locais existentes que prossigam os objectivos atrás referidos.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000058627

CÍRCULO CULTURAL DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Certifico que por escritura lavrada neste 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo do Notário licenciado David José Leandro Duarte

Ribeiro, no dia 9 de Maio de 2002, de fl. 94 a fl. 96 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 459-D, foi constituída por tempo
indeterminado a contar daquele dia 9, uma associação sem fins
lucrativos que adoptou a denominação em epígrafe, com sede no
Supremo Tribunal de Justiça, Praça do Comércio, em Lisboa.

Que a associação tem por objecto:
Promoção e divulgação de realizações de carácter cultural de

magistrados judiciais e do Ministério Público que se constituírem
sócios e que exerçam ou tivessem exercido funções no Supremo
Tribunal de Justiça.

Conferida, vai conforme.

9 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Crisálida Costa
Rodrigues Manta. 3000058422

A. C. E. S. � ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ESPARIZ
E SINDE

Sede: Lugar da Eira, freguesia de Sinde,
concelho de Tábua

Certifico que, neste Cartório Notarial de Tábua, a cargo da notária
Marina da Conceição de Sousa Alves Martins de Carvalho, foi la-
vrada uma escritura a fls. 142 e seguintes do competente livro de
notas n.º 124-E, mediante a qual foi constituída uma Associação sob
a denominação em epígrafe que tem por objecto promover e desen-
volver actividades relacionadas com a caça, preservar a mesma a fim
de valorizar o seu interesse local e patrimonial sem fins lucrativos.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia de inscri-
ção e de uma quota mensal mínima, cujo montante será estabeleci-
do em assembleia geral.

São órgãos sociais a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal, regendo-se no que for omisso, pelo Regulamento Geral In-
terno, cuja aprovação e alteração são da competência da assembleia
geral.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Notária, Marina da Conceição de Sousa
Alves Martins de Carvalho. 3000054947

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PATO

Certifico que por escritura de 3 do mês em curso, exarada a fl. 28 a
fl. 28 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 440-D, do 1.º
Cartório, desta Secretaria Notarial de Barcelos, foi constituída uma
associação com a designação Associação Amigos do Pato, com sede
no lugar da Igreja, freguesia de Rio Covo Santa Eulália, concelho
de Barcelos que tem por objecto o desenvolvimento de actividades
de tempos livres para crianças, jovens e adultos, fomento do tea-
tro, música e dança.

16 de Dezembro de 1998. � A Primeira-Ajudante, Maria de
Fátima da Lomba Ribeiro Faria. 1000081905

ASSOCIAÇÃO C. C. G./ZGDV
CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Certifico narrativamente que, por escritura de 5 de Novembro de
2001, exarada a fl. 133 a fl. 133 v.º do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 210-E, do Cartório Notarial do Marco de Canaveses,
a cargo do Notário licenciado António Gomes Teixeira, foram re-
modelados integralmente os estatutos da Associação em epígrafe
que passou a ter a sua sede na cidade de Guimarães, no Campus
da Universidade do Minho, e tem por objecto a promoção da acti-
vidade de investigação e desenvolvimento, o desenvolvimento de
produtos e a prestação de serviços no campo da computação gráfi-
ca e suas aplicações, cumprindo-lhe nomeadamente:

a) A investigação e desenvolvimento;
b) A prestação de serviços;
c) A promoção de acções de formação, a ser realizadas preferen-

cialmente pelos associados vocacionados para o efeito;
d) O desenvolvimento de produtos;
e) A participação em acções de apoio, produção e desenvolvimen-

to de novas tecnologias;
f) A colaboração na mesma área com entidades públicas e pri-

vadas.
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g) A participação em programas de desenvolvimento e apoio aos
países africanos, latino-americanos e outros e tem por órgãos sociais
a assembleia geral, o conselho de administração, o conselho fiscal,
o conselho consultivo e o conselho de controlo de projectos.

Vai conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000081916

ASSOPE � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DA FREGUESIA DA PEDREIRA

Certifico que por escritura de 17 de Abril de 2002, a fl. 142 do
livro de notas n.º 87-I, do 2.º Cartório Notarial de Tomar, a cargo
do Notário licenciado José Alberto Sá Marques de Carvalho, foi
constituída uma associação com a denominação ASSOPE � Asso-
ciação de Solidariedade Social da Freguesia da Pedreira, com sede
no lugar e freguesia da Pedreira, deste concelho, a qual tem por
objectivo apoiar e assistir à infância e terceira idade e o seu âmbi-
to de acção abrange o concelho de Tomar.

Está conforme ao original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Aurelina da
Conceição Cotrim. 1000079708

VELHOS OFÍCIOS � ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO
E FORMAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO

NAS ARTES DECORATIVAS E OFÍCIOS TRADICIONAIS

Certifico que por escritura de 27 de Março de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Montalegre, a cargo do primeiro-ajudante em exer-
cício, Carlos Alberto Diogo Martins, exarada a fl. 42 do n.º 870-A, foi
constituída uma associação denominada Velhos Ofícios � Associação
para o Ensino e Formação em Conservação e Restauro nas Artes
Decorativas e Ofícios Tradicionais, com sede no Bairro de São José,
20, em Coimbra, a qual tem como objectivo a formação, consultoria
e divulgação no domínio da recuperação das artes e ofícios tradi-
cionais, recuperação e valorização na intervenção patrimonial,
monumentos e sítios, participação em acções de parceria e recurso
a esquemas de apoio financeiro comparticipado, fundos estruturais
e outros, levantamento e inventariação histórica em fotografias,
vídeo, CD-rom e Internet, do património artístico e edificado exis-
tente, para entidades locais, autárquicas e governamentais, filiação
e estabelecimento de protocolos com instituições nacionais, inter-
nacionais e outros afins, promoção do intercâmbio de conhecimentos
e apoio à gestão do património da humanidade, acções de cooperação,
investigação e restauro da herança e da vivência lusófona no Mundo,
partilha de aprendizagem e formação profissional com associações,
escolas-oficina e outras congéneres e organizações não governamen-
tais e criação, ampliação e desenvolvimento das actividades e  cor-
respondente espaço físico, para a qual cada associado contribuirá
com uma quota inicial de 25 euros.

Está conforme.

28 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante em exercício,
Carlos Alberto Diogo Martins. 3000058376

STOPMULTA � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CONDUTOR

Certifico que, por escritura de 22 de Abril de 2002, exarada a
fls. 24 e seguintes do livro de notas n.º 546-L do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do Notário Carlos Manuel da Silva
Almeida, foi constituída uma associação com duração por tempo
indeterminado e sem fins lucrativos, com a denominação em
epígrafe, da qual consta o seguinte:

Denominação

STOPMULTA � Associação Portuguesa do Condutor.

Sede

Avenida Fontes Pereira de Melo, 3, 6.º, esquerdo, freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

Fins

A Associação tem como objecto social actividades de apoio aos
condutores de veículos, tais como a prestação de serviços de apoio
administrativo e burocrático e de apoio na informação e defesa dos
seus direitos através de livros, publicações, conferências, cursos,
exposições ou outras actividades que contribuam para esse apoio e
para aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e de formação.

Admissão

1 � Os associados podem ser fundadores, efectivos ou honorários:
a) São fundadores todos os que outorgaram a escritura de cons-

tituição e os que fizeram parte da primeira assembleia geral.
b) São efectivos as pessoas singulares que, tendo sido aderentes

por um período não inferior a um ano, tenham demonstrado ter uma
consciência cívica e social como condutores dentro do espírito da
Associação e sejam propostas por três associados fundadores e
aprovados pela direcção por unanimidade.

c) São honorários os associados que pela sua reconhecida ido-
neidade e conduta exemplar se destaquem na promoção e desenvol-
vimento de actividades de prevenção e segurança rodoviária, e que
nessa qualidade sejam propostos pela direcção e aprovados pela
assembleia geral.

Exclusão

1 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante um ano.
2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior conside-

ra-se excluído o associado que, tenha sido notificado pela direcção
para proceder ao pagamento das quotas em atraso, o não faça no
prazo de 15 dias.

3 � Serão também excluídos os associados que violem as dis-
posições estatutárias e regulamentares da Associação e ainda aqueles
que, por actos dolosos, tenham prejudicado moral ou materialmen-
te a Associação.

4 � A exclusão de associados nos termos do número anterior é
da exclusiva competência da assembleia geral sob proposta da di-
recção.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Zita Alexandra
Rodrigues Santos. 3000058388

CASA DO PESSOAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA � CPPR

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2002, lavrada a
fl. 34 do livro n.º 344-B, deste 24.º Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário Victor Sampaio Beja, foi constituída uma asso-
ciação, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com
sede no Palácio de Belém, Calçada da Ajuda, freguesia de Santa
Maria de Belém, em Lisboa, durará por tempo indeterminado, e tem
por objecto a promoção e realizações de carácter cultural,
desportivas e recreativas e de ocupação de tempos livres do pes-
soal que presta serviço na Presidência da República.

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os associados que deixarem de exercer funções na Presidên-

cia da República (quer sejam funcionários dos quadros ou que nela
prestem serviço a qualquer título);

c) Os que deixarem de pagar quotas durante mais de 12 meses;
d) Os que por actos dolosos tenham prejudicado materialmente

a CPPR.

Está conforme.

26 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000058359

ASSOCIAÇÃO DE LHÉNGUA MIRANDESA

Certifico que por escritura de 5 de Abril do ano em curso, lavrada
de fl. 2 a fl. 3 do livro de notas para escrituras diversas n.º 58-C,
deste Cartório Notarial de Miranda do Douro, foi constituída uma
associação com a denominação Associação de Lhéngua Mirandesa,
com sede na Rua Dona Estefânia, 197, 3.º, B, Lisboa, e tem por
objecto promover e divulgar a língua mirandesa; contribuir para
promover o património cultural, histórico e natural ligado à terra



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 147 � 28 de Junho de 2002 13 606-(165)

de Miranda aí incluídas suas tradições e costumes: realizar e pro-
mover manifestações culturais ligadas às gentes da Terra de
Miranda.

Foram estabelecidos os direitos e obrigações dos associados, e as
condições da sua admissão.

São órgãos da Associação, a assembleia geral, a direcção, o con-
selho fiscal e o conselho das aldeias.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Adelaide Gomes Par-
reira. 3000046193

ASSOCIAÇÃO DOS CAÇADORES DO TERRENO LIVRE
DE ALMADA E SEIXAL

Certifico que por escritura do dia 12 de Março 2002, lavrada de
fl. 41 a fl. 41 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 14-M,
do 2.º Cartório Notarial de Almada, a cargo da Notária, licenciada
Maria Luísa Vieira Elvas da Silva, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, com sede na Praceta Tomás Alcaide, 2,
B, 9, 1.º, B, Sobreda, freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

A Associação tem por objectivos:
Contribuir para a forma ordenada e equilibrada dos recursos na-

turais renováveis, defendendo todos os interesses relacionados com
a cinegética.

A admissão de sócios:
1 � Podem ser membros da Associação todos os indivíduos que

se identifiquem com os objectos desta.
2 � Existem três categorias de associados: efectivos e ou fun-

dadores; apoiantes e honorários.
3 � Estes associados serão admitidos em assembleia geral.
A direcção é composta por um presidente, um secretário, um

tesoureiro e dois vogais.
A Associação obriga-se pela assinatura de dois membros da di-

recção sendo um deles o presidente.
Perdem a qualidade de associado:
a) Os que não paguem as quotas durante dois anos consecutivos,

quando o facto lhes seja imputável;
b) Os que incorram em infracção grave das alíneas a) e b) do

artigo 20.º
Os associados que queiram demitir-se deverão apresentar o seu

pedido por escrito à direcção.

Está conforme.

12 de Março de 2002. � A Ajudante, Adélia Maria Rodrigues
Peixe Quintãs. 3000058074

ASSOCIAÇÃO BARRANQUENHA DE CRIADORES
DE PORCO PRETO � ABCPP

Certifico que é extracto da escritura exarada de fl. 67 v.º a
fl. 68 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 11-B.

Certifico que, no dia 27 de Maio de 2002, foi constituída a As-
sociação denominada Associação Barranquenha de Criadores de
Porco Preto � ABCPP, adiante também designada abreviadamente
por ABCPP, por escritura pública lavrada de fl. 67 v.º a fl. 68 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 11-B do Cartório
Notarial de Barrancos, Cartório a cargo da licenciada Cláudia
Cristina de Oliveira Sousa.

A Associação Barranquenha de Criadores de Porco Preto �
ABCPP, é uma associação sem fins lucrativos que se regerá pelas
disposições dos presentes estatutos e pela lei geral, no que eles
forem omissos.

A ABCPP tem a sua sede social na Quinta de Linhares, na fre-
guesia e concelho de Barrancos.

A ABCPP tem por fim social o apoio aos criadores nas suas
actividades e a promoção dos produtos derivados do porco preto.

Para a concretização do seu fim social, a ABCPP prosseguirá os
seguintes objectivos:

A representação dos interesses dos seus associados junto de to-
das as entidades públicas e privadas;

A realização de acções que privilegiem a promoção e o desen-
volvimento das produções dos seus associados;

A coordenação de actividades de comum interesse dos associa-
dos; e

A promoção de acções de estudo, formação e informação.

Podem ser associados da ABCPP todas as pessoas singulares ou
colectivas que tenham uma exploração agrícola na área do conce-
lho de Barrancos e se proponham contribuir para a concretização
das finalidades da ABCPP e adiram aos presentes estatutos.

O pedido de admissão deverá ser dirigido à direcção, que sobre
ele delibera.

No acto de constituição da ABCPP admitem-se excepcionalmente
associados que não possuindo exploração agrícola, pretendam pos-
suí-la no prazo de dois anos.

Poderão ainda ser admitidos como associados, na segunda
assembleia geral realizada, pessoas singulares ou colectivas que
promovam os objectivos da ABCPP, e tenham praticado actos no-
táveis e dignos de relevo e gratidão, os quais serão considerados
associados honorários, pelo que não partilharão do dever de paga-
mento de jóia e quotas.

São direitos dos associados:
Participar e votar nas assembleias gerais;
Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
Beneficiar de todos os serviços prestados pela ABCPP;
Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos dos pre-

sentes estatutos;
Ser informado do funcionamento da ABCPP, através dos seus

órgãos;
Recorrer para a assembleia geral de quaisquer decisões da direc-

ção que considerem contrárias ou lesivas dos seus interesses; e
Solicitar a sua demissão.
São deveres dos associados:
Exercer com zelo e diligência os cargos para os quais forem eleitos;
Colaborar com a ABCPP na execução dos seus objectivos;
Participar nas actividades e iniciativas da ABCPP;
Colaborar com a ABCPP, designadamente prestando as informa-

ções que por esta lhes forem solicitadas;
Pagar pontualmente a jóia e as quotas que vierem a ser fixadas

pela assembleia geral, com excepção dos associados honorários; e
Observar o disposto nos estatutos.
A qualidade de associado cessa com a morte ou extinção da pes-

soa colectiva.
Perdem a qualidade de associado, por deliberação da direcção:
Os que pedirem a sua demissão;
Os que deixarem de pagar as quotas e não as liquidarem dentro

do prazo para o qual forem notificados; e
Os que forem excluídos, em consequência de sanção imposta em

processo disciplinar, por terem violado gravemente os presentes
estatutos, praticado actos susceptíveis de afectar o prestígio ou o
bom nome da ABCPP ou, injustificadamente, desobedecido às de-
liberações legalmente tomadas pelos órgãos da ABCPP;

A deliberação da direcção que conclua pela perda da qualidade
de associado será comunicada por escrito ao associado, que dela
poderá interpor recurso para a assembleia geral seguinte.

São órgãos sociais da ABCPP a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Os titulares da mesa da assembleia geral, da direcção e do con-
selho fiscal são eleitos pela assembleia geral, por maioria absoluta
de votos dos associados presentes, em escrutínio secreto, de entre
listas completas para todos os órgãos a enviar ao presidente da mesa
com a antecedência mínima de 20 dias, em relação à data da
assembleia eleitoral.

As listas deverão ser apresentadas com indicações das pessoas
singulares ou colectivas, seguido dos cargos a desempenhar, e dos
nomes das pessoas individuais designadas como seus representan-
tes para o efeito.

A duração dos mandatos da mesa da assembleia geral, da direc-
ção e do conselho fiscal é de cinco anos, sendo permitida a sua
reeleição por uma ou mais vezes consecutivas.

A assembleia geral é constituída por todos os associados, no ple-
no gozo dos seus direitos, cabendo um voto a cada associado.

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
dois secretários.

A assembleia geral reúne em sessão ordinária uma vez por ano
no mês de Agosto, para apreciação e votação do relatório e contas
da direcção, sob parecer do conselho fiscal, para aprovação do
balanço, para eleição dos titulares dos órgãos sociais quando seja
caso disso, e para apreciação e votação do plano de actividades e
orçamento para o ano seguinte.

A assembleia geral reúne em sessão extraordinária quando
convocada pela direcção, ou a requerimento de, pelo menos, um
quinto do número total dos associados.

A convocatória para as sessões da assembleia geral deverá con-
ter a ordem de trabalhos da assembleia, o dia, a hora e o local de
reunião e será enviada a todos os associados por escrito e expedida
com a antecedência mínima de 15 dias.
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A assembleia geral não poderá deliberar, em primeira con-
vocação, sem a presença de, pelo menos, metade dos seus as-
sociados.

Meia hora depois, a assembleia geral poderá reunir e deliberar
com qualquer número de associados.

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos dos associados presentes.

As deliberações sobre alterações de estatutos, exigem três quar-
tos de votos favoráveis dos associados presentes.

Compete, exclusivamente, à assembleia geral:
Eleger e destituir os titulares dos órgãos sociais;
Apreciar e votar anualmente o relatório e contas da direcção;
Apreciar e votar o plano de actividades, bem como o orçamento

anual proposto pela direcção;
Alterar os estatutos da ABCPP;
Deliberar sobre a filiação da ABCPP noutras estruturas

associativas;
Apreciar e deliberar sobre os recursos dos actos da direcção;
Fixar os montantes das quotas;
Fixar os montantes das jóias tendo em atenção os seguintes

parâmetros:
Número de animais;
Área de exploração;
Residência ou sede do associado; e
Deliberar sobre a extinção da ABCPP.
A direcção é o órgão de administração e representação da

ABCPP.
A direcção é composta por um presidente e dois vice-presidentes.
Compete à direcção:
Representar a ABCPP;
Prosseguir os objectivos da ABCPP e executar as suas atribuições;
Dar plena execução às disposições estatutárias e às deliberações

da assembleia geral;
Criar e manter os serviços da ABCPP e contratar o pessoal ne-

cessário à sua execução;
Elaborar anualmente o relatório, as contas, o plano de activida-

des e o orçamento;
Assinar protocolos, contratos e parcerias com outras associações

ou empresas;
Admitir novos associados tendo em conta os parâmetros previa-

mente fixados pela assembleia geral.
O presidente da direcção pode deliberar, tendo de comunicar

essas decisões aos vice-presidentes;
O conselho fiscal é o órgão de fiscalização da ABCPP.
O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
Compete ao conselho fiscal:
Emitir parecer sobre o relatório, contas de exercício e proposta

orçamental para o ano seguinte;
Examinar, sempre que se julgue necessário, a escrituração da

ABCPP; e
Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.
Constituem receitas da ABCPP:
As quotas e as jóias dos associados;
As receitas das actividades realizadas com a finalidade de anga-

riar fundos;
Os fundos, donativos ou legados que lhe sejam concedidos.
Constituem despesas da ABCPP as necessárias à instituição, fun-

cionamento e desenvolvimento dos fins estatutários orçamentados
e autorizados.

Para obrigar a ABCPP, basta a assinatura do presidente da di-
recção.

A ABCPP só poderá ser dissolvida em assembleia geral expressa-
mente convocada para o efeito e com o voto favorável de três quar-
tos do número total de associados.

A assembleia geral que dissolver a ABCPP deliberará sobre o
destino a dar ao património e elegerá os respectivos liquidatários.

Está, na parte respeitante, em conformidade com o original.

28 de Maio de 2002. � A Notária, Cláudia Cristina de Oliveira
Sousa. 1000079720

CLUBE DE KARATÉ DE FREAMUNDE

Certifico que no Cartório Notarial de Paredes, por escritura de
10 de Maio de 2002, exarada a fl. 126, do livro n.º 486-C, foi cons-
tituída uma associação que ficou a reger-se além de outras cláusu-
las, pelas seguintes:

Denominação

Clube de Karaté de Freamunde.

Sede

Tem a sua sede na Rua Vasco da Gama, 893, 2.º, traseiras,
Baguim do Monte, Gondomar.

Fins

Tem por objecto: regulação e apoio da prática, do ensino e do
desenvolvimento do karaté, atendendo fundamentalmente aos seus
aspectos técnicos, formativos e de aperfeiçoamento global dos seus
praticantes como seres sociais, não visando com a sua actividade
fins lucrativos.

Duração

Por tempo indeterminado.

Condições essenciais para a admissão dos associados
e as sanções aplicáveis aos sócios

1 � São sócios os clubes e as associações que praticam karaté
segundo os ensinamentos do último grande mestre Mazatoshi
Nakayama.

Está conforme, nada havendo, na parte omitida, além ou em con-
trário do que se narra.

10 de Maio de 2002. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão Marques.
3000055239

GINÁSIO CLUBE DE ANTUZEDE

Certifico que, por escritura de 24 de Maio de 2002, lavrada a
fl. 43 do livro de notas para escrituras diversas n.º 129-F, do Cartório
Notarial de Montemor-o-Velho, a cargo da notária, licenciada Isilda
Maria Gonçalves Duarte da Silva Barbas, foi alterado o artigo 9.º dos
estatutos da associação denominada Ginásio Clube de Antuzede, com
sede no lugar e freguesia de Antuzede, concelho de Coimbra.

Está conforme.

24 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Almerinda Rodrigues
dos Santos Pereira. 3000057630



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 147 � 28 de Junho de 2002 13 606-(167)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Águeda ........................................................................ 13 606-(169)
Aljustrel ....................................................................... 13 606-(182)
Almodôvar .................................................................. 13 606-(182)
Anadia ........................................................................ 13 606-(169)
Aveiro .......................................................................... 13 606-(171)
Barcelos ...................................................................... 13 606-(184)
Bragança .................................................................... 13 606-(205)
Cantanhede ................................................................. 13 606-(210)
Carrazeda de Ansiães ................................................. 13 606-(206)
Celorico de Basto ....................................................... 13 606-(186)
Covilhã ....................................................................... 13 606-(209)
Fafe ............................................................................. 13 606-(187)
Ferreira do Alentejo ................................................... 13 606-(183)
Figueira da Foz ......................................................... 13 606-(210)
Freixo de Espada à Cinta ......................................... 13 606-(207)
Guimarães .................................................................. 13 606-(192)
Ílhavo .......................................................................... 13 606-(171)

Macedo de Cavaleiros ................................................ 13 606-(207)
Mirandela ................................................................... 13 606-(207)
Montemor-o-Velho ...................................................... 13 606-(212)
Odemira ...................................................................... 13 606-(183)
Oliveira de Azeméis .................................................... 13 606-(173)
Oliveira do Bairro ...................................................... 13 606-(173)
Pampilhosa da Serra ................................................. 13 606-(212)
Penacova .................................................................... 13 606-(212)
Penela ......................................................................... 13 606-(213)
Santa Maria da Feira ................................................ 13 606-(174)
São João da Madeira ................................................ 13 606-(178)
Serpa ........................................................................... 13 606-(184)
Sever do Vouga .......................................................... 13 606-(180)
Vale de Cambra ......................................................... 13 606-(181)
Vila Nova de Famalicão ............................................ 13 606-(198)
Vila de Rei .................................................................. 13 606-(210)
Vila Verde ................................................................... 13 606-(204)
Vinhais ........................................................................ 13 606-(209)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 147 � 28 de Junho de 2002 13 606-(169)

AVEIRO
ÁGUEDA

2R+2M � ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2279;
identificação de pessoa colectiva n.º 504201450; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 23/011227.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto, quando ao seu artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Rui Manuel de Matos Ramos e António Cardo-

so Fontes de Melo, com 2500 euros, cada um.

O texto completo e actualizado do contrato, está depositado, na
pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

14 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000064867

LAVOURA & SANTOS � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2297;
identificação de pessoa colectiva n.º 504231049; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 64/011228.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto, quando ao seu artigo 3.º

Capital: 5000 euros, representado por duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada sócio, Vítor Fausto Cunha dos Santos e
Maria Ângela da Costa Lavoura.

O texto completo e actualizado do contrato, está depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000064863

SILVA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2177;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983977; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 81/011227.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi alte-
rado o artigo 3.º do respectivo pacto social, que ficou com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 €, e é formado por duas quotas, iguais, de que pertence uma
a cada sócia.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo e actua-
lizado do contrato.

Está conforme.

26 de Março de 2002. � A Conservadora interina, Teresa Cla-
ra dos Santos Lebre. 1000064860

BEMEL, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1477;
identificação de pessoa colectiva n.º 502442549; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 27/011228.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto, quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000 euros, dividido pelas quotas seguintes: 2500 euros,
do sócio Manuel Augusto Borges de Oliveira; 834 euros, João
Manuel Matos Borges de Oliveira, e duas de 833 euros, para cada
um dos sócios, Carlos Manuel Matos Borges Oliveira e Pedro
Miguel Matos Borges Oliveira.

O texto completo e actualizado do contrato, está depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000064859

AGUIVOUGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1374;
identificação de pessoa colectiva n.º 502223480; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/011228.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o pacto, quanto ao seu artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria Cândida Pires Alves e Maria Hermínia

Martins Pereira, com 2500 euros, cada um.

O texto completo e actualizado do contrato, está depositado, na
pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000064858

FÁBRICA METALÚRGICA ICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 88;
identificação de pessoa colectiva n.º 500106983; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/020117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi exonera-
do da gerência Luís de Almeida Cardoso Pereira, em 25 de Outu-
bro de 1998, por falecimento.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000064855

ANADIA

AZULSÉCULO � AZULEJARIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1621/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504180061;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/020418.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Cessação de funções do gerente Dino Simões Duarte, por renún-

cia, em 4 de Abril de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000066610

CAVES IMPÉRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 30/
420507; identificação de pessoa colectiva n.º 500137404;

4. Empresas � Registo comercial
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresen-
tação: 9/020418.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Cessação de funções do administrador José Eduardo Madureira

Sampaio, por renúncia, de 17 de Abril de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000066609

GIRA � GABINETE DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1429/
950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503458368;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: Of. 10 e 11/020417.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente Maria João Ramos do Costa, por

renúncia de 17 de Janeiro de 2002.
Aumento de capital de 1 000 000$ para 2 004 820$, e alteração

do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma de GIRA � Gabinete de Publici-
dade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Covelo, da freguesia de
Mogofores, do concelho de Anadia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, totalmen-
te subscrito, é de 10 000 euros, e corresponde à soma de duas quo-
tas, iguais, no valor nominal de 5000 euros, cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

Mais certifico que foi designado gerente Manuel dos Santos
Lopes Claro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000066607

ALMEIDA & MARTA � PINTURA, CONSTRUÇÃO
E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1993/
020417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020417.

Certifico que, entre Carlos Alberto de Oliveira da Silva Marta,
casado com Cláudia Margarida Neves Vieira, na comunhão de ad-
quiridos, e Francisco José Gomes de Almeida, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

Firma: A sociedade adopta a firma Almeida & Marta � Pintu-
ra, Construção e Serralharia, L.da

2.º

Sede: A sede da sociedade fica instalada na Rua da Escola, lu-
gar e freguesia de Vila Nova de Monsarros, concelho de Anadia.

§ único. Poderá a gerência mudar a sede da sociedade para ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir filiais, delegações, sucursais, agências ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

Objecto: O objecto da sociedade consiste na pintura, construção
civil e serralharia.

4.º

Capital: O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, iguais, cada uma
do valor de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Gerência: A gerência da sociedade, dispensada de caução e re-
munerada ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados geren-
tes, bastando as assinaturas de dois gerentes para que a sociedade
fique obrigada.

6.º

Prestações suplementares: Poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante global de 100 000 euros,
mediante deliberação unânime dos sócios.

7.º

Amortização de quotas: A sociedade poderá amortizar qualquer
quota que for penhorada, arrestada ou por qualquer forma objecto
de procedimento judicial, fiscal ou administrativo.

8.º

Assembleias gerais: As assembleias gerais serão convocadas por
meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios, com antecedência
mínima de 15 dias, salvo quando a lei exija ou consinta outros pra-
zos e formalidades de convocação.

9.º

Cessão de quotas: A cessão de quotas a estranhos depende do
consentimento da sociedade que terá direito de preferência na aqui-
sição das quotas cedendas em primeiro lugar e em segundo lugar
os demais sócios.

10.º

Disposição transitória

Fica, desde já, autorizada a gerência a iniciar a actividade social
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento das despesas do
giro social e da constituição da sociedade.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000066605

MAKE DRINK�S � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1991/
020416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020416.

Certifico que, entre Mário Rui da Conceição Pereira, casado com
Maria Armanda Pereira dos Santos, na comunhão de adquiridos, e
Nélson Costa Pereira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Make Drink�s � Bar, L.da, com
sede no Largo de Santo António, freguesia de Avelãs de Caminho,
concelho de Anadia.

2 � 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 e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de snack-bar, pastela-
ria, pub e bar.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Mário Rui da Conceição Pereira,
e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Nél-
son Costa Pereira.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Mário Rui
da Conceição Pereira, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

A movimentação das contas bancárias pertencentes à sociedade
poderá ser feita por qualquer dos sócios fundadores.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

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.

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 o consentimento da sociedade.

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 autorizada a levantar o capital social deposita-
do, a fim de custear as despesas de constituição e registo da so-
ciedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000066603

MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA,
ENTRE DOURO E MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1340/
930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503063509; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/020416.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprova-
das em 18 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000066595

AVEIRO

DECIMAL � INFORMÁTICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3863/
961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503745561;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: Of. 39 e 40/011213.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções do gerente José Bernardo dos Santos
Cardoso, por renúncia, de 21 de Novembro de 2001.

Mais certifico que a sociedade aumentou o capital social de
450 000$ para 5 012 050$, após o aumento de 4 562 050$, subscrito
em dinheiro pelos sócios, António Martins de Almeida e Maria
Ondina Frias Pereira de Almeida, ele com 3 709 640$ e ela com
852 410$, e redenominou o capital, tendo em consequência, sido
alterado o artigo 4.º e o n.º 1, do artigo 5.º, que passaram a ter a
redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 25 000 euros, representa-
do por duas quotas: uma no valor nominal de 20 000 euros, perten-
cente ao sócio António Martins de Almeida, e outra no valor no-
minal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Ondina Frias Pereira
de Almeida.

5.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral,
com a remuneração que vier a ser deliberada, sendo necessária a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade, ficando nomea-
do gerente o sócio António Martins de Almeida.

Depositado o texto completo do estatuto, na sua redacção actua-
lizada.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 1000066635

FERREIRA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3356/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503219789; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/011214.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital, de
1 000 000$ para 2 004 820$, realizado em dinheiro e subscrito pe-
los sócios, António José da Silva Ferreira, com 502 410$, que uti-
liza para reforço da sua quota, e Fernando Sousa Vaz, casado com
Maria de Fátima Louro Figueiredo, na comunhão de adquiridos,
com a importância de 502 410$, com a qual subscreve uma nova
quota, e redenominou o capital, tendo, em consequência, sido alte-
rado o artigo 4.º e o n.º 1, do artigo 2.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

2.º

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua Direita, 22, do
lugar de Vilar, freguesia da Glória, do concelho de Aveiro.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 2493,99 euros, que é bem próprio do sócio Fernando Sousa
Vaz, outra quota do valor nominal de 2506,01 euros, que é bem
comum do casal do mesmo sócio Fernando Sousa Vaz, e sendo
outra quota do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
António José da Silva Ferreira.

Depositado o texto completo do estatuto, na sua redacção actua-
lizada.

13 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 1000066629

ÍLHAVO

DUPLA CHAVE � MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1034/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504072617; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/020328.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feito o seguinte re-
gisto:

Apresentação 12/020328 � Aumento de capital com alteração
parcial do pacto.

Artigo 4.º
Capital � Foi elevado à cifra de 1 002 410$, após o aumento de

2410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na proporção das res-
pectivas quotas.
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Capital (após redenominação): € 5000.
Sócios e quotas: Duarte Lopes Nabais e mulher, Maria Armanda

de Almeida Gonçalves Nabais, cada com uma quota de € 2500.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000067038

OLMASA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1072/
980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504211382; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 24/020328.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feito o seguinte re-
gisto:

Apresentação 24/020328 � Aumento de capital com alteração
parcial do pacto.

Artigo 3.º
Capital � Foi elevado à cifra de 1 002 410$, após o aumento de

602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

Capital (após redenominação): € 5000.
Sócios e quotas: Sérgio Manuel Paradela de Matos, com uma

quota de € 2550,50; Ana Catarina Cardoso e Matos, com uma quota
de € 249,50; Francisco Oliveira de Castro Paradela, António Oliveira
de Castro Paradela, Joana Margarida Paradela de Matos e Nuno
Gonçalves Correia dos Santos, cada com uma quota de € 550.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000067036

UARTRÓNICA, ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 939/
970304; identificação de pessoa colectiva n.º 503826154; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/020410.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feito o seguinte re-
gisto:

Apresentação 2/020410 � Aumento de capital com alteração
parcial do pacto.

Artigo 4.º
Capital � Foi elevado à cifra de 1 002 410$, após o aumento de

602 410$, por incorporação de reservas livres, na proporção das
respectivas quotas.

Capital (após redenominação): € 5000.
Sócios e quotas: Bruno Miguel Lopes Vidal e Márcio Ferreira

Ramos, cada um com uma quota de € 1662,50, e Manuel João da
Rocha Vinagre, com uma quota de € 1675.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000067032

ARMINDO ROCHA & GASPAR ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1446/
020410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020410.

Certifico que, entre Gaspar José da Silva Rocha, casado com
Isabel Maria Amaral Celho, na separação de bens, residente na Rua
de Sebastião Lopes Motais, 22, lugar e freguesia de Cativelos,
Gouveia, e Armindo Emanuel Silva Rocha, solteiro, maior, residente
na Rua de Gabriel Ançã, 11, Gafanha, da freguesia da Gafanha da

Nazaré, concelho de Ílhavo, foi constituída, por escritura outorga-
da em 26 de Fevereiro de 2002, a fls. 103, do livro n.º 148-E, do
Cartório Notarial de Ílhavo, a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Armindo Rocha & Gaspar
Rocha, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gabriel Ançã, 11, na ci-
dade, freguesia e concelho de Ílhavo.

2 � A gerência pode transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de fabrico e comér-
cio de artigos cerâmicos, porcelanas e faianças e grés fino.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas, iguais, cada
uma com o valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Gaspar José da Silva Rocha e Armindo Emanuel da
Silva Rocha.

4.º

Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao décuplo do ca-
pital.

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, os quais ven-
cerão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução, e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada ou de algum modo en-

volvida em processo judicial ou puder vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se a quota for cedida onerosa ou gratuitamente sem o prévio
consentimento da sociedade;

c) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio.

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 � O valor da contrapartida da amortização será o que resultar
do último balanço aprovado.

Conferi e está conforme.

10 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Pedro de
Almeida Santos Marto. 1000067028

ÁGUACIRCIA � PISCICULTURA, L.DA

Sede: Largo do Oitão, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 366/
890606; identificação de pessoa colectiva n.º 502170034.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, pela apresentação 3/
020415 � Renúncia à gerência, por parte de Maria Luísa Guerra
Balseiro Vidal. Data: 15 de Fevereiro de 2002.

Inscrição n.º 8, pela apresentação 4/020415 � Nomeação de
gerentes. Nomeados: Amorim Rosa Figueiredo, Álvaro Lemos San-
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tos Noronha e Luísa Filomena Guerra Balseiro Sobreiro Vidal.
Data: 15 de Fevereiro de 2002.

Feito o depósito do documento na pasta respectiva.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Pedro de
Almeida Santos Marto. 1000067018

ALFEMAR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 499/
910611; identificação de pessoa colectiva n.º 502570040; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/020327.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feito o seguinte registo:
Apresentação 9/020327 � Aumento de capital com alteração

parcial do pacto.
Artigo 3.º
Capital � Foi elevado à cifra de 1 002 410$, após o aumento de

2410$, realizado em dinheiro, pelos sócios na proporção das res-
pectivas quotas.

Capital (após redenominação): € 5000.
Sócios e quotas: José Fernandes da Graça, com uma quota de € 2500;

Lídia Maria Canha de Oliveira Graça e José Alberto Oliveira
Fernandes, cada com uma quota de € 1250.

Foi depositado, na pasta respectiva, o pacto social na sua redac-
ção actualizada.

Conferi e está conforme.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 1000067013

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

N. V. C. � CURTUMES E PELES ACABADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2990/960131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503579300; data da apresentação: 020201.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código de Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resultados
líquidos e anexo ao balanço e à demonstração de resultados,
certificação legal de contas e relatório e parecer do fiscal único).

Está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000066858

AÇOFLEX � INDÚSTRIA DE MÓVEIS E MOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 434/640604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500007667; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 19/020115.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que o gerente Manuel Pereira
Pinho da Silva, cessou funções, em 27 de Dezembro de 2001, por
destituição.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000066857

J. PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1584/821117; identificação de pessoa colectiva

n.º 501329897; inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 14; números e datas das apresentações: 2/011031 e 8/020205.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 502 410$, reali-
zado por incorporação de reservas livres e subscrito por ambos os
sócios, João Carlos de Oliveira Xará e Maria de Fátima Tavares da
Silva, na proporção das suas quotas e para aumento do seu valor
nominal;

b) Foi alterado o artigo 4.º do pacto social, cuja redacção é do
seguinte teor:

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de duas quotas: uma do sócio João Carlos de
Oliveira Xará, de 3500 euros, e outra da sócia Maria de Fátima
Tavares da Silva, de 1500 euros.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000066856

CANELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1392/810213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501128360; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/
020205.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 1 299 292$, reali-
zado em dinheiro e subscrito quanto a 96 400$, pelo sócio Ramon
Canela Font, para reforço da sua quota, e quanto a 1 202 892$, pelas
novas sócias, agora admitidas, Maria Rosa Viñas Simo, casada com
o sócio Ramon Canela Font e Sílvia Canela Viñas, casada com
Agosti Cuixart Carvaial, na separação de bens, cada uma com
601 446$;

b) Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção é do
seguinte teor:

3.º

O capital social é de 206 000 euros (equivalente a 41 299 292$),
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três
quotas, sendo uma de 200 000 euros, pertencente ao sócio Ramon
Canela Font, e duas quotas, do valor de 3000 euros, cada, perten-
cendo uma a cada uma das sócias, Maria Rosa Viñas Simo e Síl-
via Canela Viñas.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000066855

OLIVEIRA DO BAIRRO

ENGIMACER � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 943; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
020122.

Certifico que, entre Joaquim da Silva Seixo, casado com Maria
Adriana Pinto Teixeira, na comunhão de adquiridos, e residentes na
Rua de Alminha do Moita, Agras de Baixo, Oiã, Oliveira do Bair-
ro, e Sónia Alexandra Teixeira da Silva Seixo, solteira, residente
também na indicada na Rua de Alminhas do Moita, foi constituída
a sociedade comercial, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGIMACER � Imobi-
liária, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Oiã, fre-
guesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

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.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda, cessão e arrenda-
mento de bens imobiliários e construção de edifícios.

3.º

1 � O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas: uma de valor
nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Joaquim, e outra de
valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Sónia Alexandre.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social do
momento.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Joaquim da Sil-
va Seixo que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos.

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.

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, o qual se encontra depositado no banco BPN �
Banco Português de Negócios, na cidade de Águeda, com o fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade, bem
como a aquisição de bens 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 so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
Oliveira Pereira. 1000064829

PEÇA MAIS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 495; identificação de pessoa colectiva n.º 503388998;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 8/020122.

Certifico que foi registado o facto da designação de gerente de
Augusto Manuel Cardoso Esteves, por deliberação de 26 de Novem-
bro de 2001.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
Oliveira Pereira. 1000064827

SANTA MARIA DA FEIRA

ALBERTO ALVES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1045/750718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500307784.

Certifico que, em 8 de Novembro de 2001, na pasta da socieda-
de em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000059012

TRANSPORFEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4722/960524; identificação de pessoa colectiva
n.º 503658189.

Certifico que, em 8 de Novembro de 2001, na pasta da socieda-
de em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000059009

TAVARES & PINHEIRO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3839/930720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503044083.

Certifico que, em 8 de Novembro de 2001, na pasta da socieda-
de em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000059008

CRUZ & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4713/951122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500080909.

Certifico que, em 8 de Novembro de 2001, na pasta da socieda-
de em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000059005

IRMÃOS TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1485/790920; identificação de pessoa colectiva
n.º 500882398.

Certifico que, em 8 de Novembro de 2001, na pasta da socieda-
de em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000059001

TAVARES, PINHEIRO & OLIVEIRA � CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3455/920316; identificação de pessoa colectiva
n.º 502816996.
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Certifico que, em 8 de Novembro de 2001, na pasta da socieda-
de em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000058998

ARLETE & LÚCIA � IMOBILIÁRIA & CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6328/000301; identificação de pessoa colectiva
n.º 504871943.

Certifico que, em 16 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

9 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000058995

IMOBILIÁRIA BESSA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6294/000207; identificação de pessoa colectiva
n.º 504819372.

Certifico que, em 19 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058989

AMORIM IBÉRICA � DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3835/930709; identificação de pessoa colectiva
n.º 503044016.

Certifico que, em 20 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058974

COELHO & SOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4725/960209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503401412.

Certifico que, em 21 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do exercício de 1 de Setembro de 1999 a 31 de
Agosto de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058969

SGGH � SERVIÇOS GERAIS DE GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5239/971023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984957.

Certifico que, em 21 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058966

AMORIM TURISMO � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5949/990423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504419609.

Certifico que, em 21 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058962

AMORIM � HOTÉIS E SERVIÇOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3378/911230; identificação de pessoa colectiva
n.º 502680750.

Certifico que, em 21 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058958

OSVALDO SILVA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1765/820908; identificação de pessoa colectiva
n.º 501308857.

Certifico que, em 22 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058954

16 CANTOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6659/001227; identificação de pessoa colectiva
n.º 505155672.

Certifico que, em 23 de Novembro de 2001, na pasta da socie-
dade em epígrafe, foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000058945

AUGUSTO NORBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1905/840618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500633410; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/980416.
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Certifico que pela apresentação supra referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Cessação de funções do gerente Joaquim José Amorim Teixeira
da Silva e Carlos José Marçal Teixeira da Silva, por renúncia.

Data: 19 de Dezembro de 1997.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
3000058942

LEITUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2388/880114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501583521; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 43/
990528.

Certifico que pela apresentação supra indicada foram deposita-
dos, na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes
à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 3000058936

MOREIRA & SILVA, L.DA

Sede: Fonse Seca, São João de Ver, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4104/940517; identificação de pessoa colectiva
n.º 503209660; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/
011219.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sendo
o aumento de 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios em reforço e na proporção das quotas, redenominação do
capital social para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do
pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado já em dinheiro, é de
5000 €, formado por duas quotas, sendo uma de valor nominal de
1000 €, pertencente ao sócio José Álvaro da Silva Almeida, e ou-
tra de valor nominal de 4000 €, pertencente ao sócio menor, Fá-
bio Moreira de Almeida.

Foi ainda depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

20 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000066297

JOAQUIM & MANUEL BARROS, L.DA

Sede: Barroso, Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2097/860313; identificação de pessoa colectiva
n.º 501625038; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
011219.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sendo
o aumento de 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-
cios em reforço e na proporção das quotas, redenominação do ca-
pital social para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pac-
to social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado já em dinheiro, é de
5000 €, formado por duas quotas, sendo uma de valor nominal de
2500 €, pertencente ao sócio Joaquim Alves de Barros, e outra de
valor nominal de 2500 €, pertencente ao sócio Manuel António
Alves de Barros.

Foi ainda depositado na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

20 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000066293

ALINHADO � ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua de Timor, 319, 2.º, Escapães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6697/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 505181908; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 21/020224.

Certifico que foi alterada a redacção dos artigos 1.º e 2.º do pacto
social, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade denomina-se ALINHADO � Engenharia e
Consultoria, L.da, tem a sua sede na Rua de Timor, 319, 2.º, fregue-
sia de Escapães, deste concelho.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de pres-
tação de serviços de engenharia, arquitectura, planeamento,
consultoria e outros serviços, nomeadamente, fiscalização de obras
públicas e particulares.

Foi ainda depositado na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000066290

FUNERÁRIA CASA CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7599/020227; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 27/020217.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída,
entre Joaquim Ferreira Carneiro Júnior, casado com Maria Eugénia
de Jesus, na comunhão geral, residente na Rua de Gualtar, 20, Fiães,
Santa Maria da Feira, e Sadi Ferreira Carneiro, casado com Auro-
ra Maria de Jesus e Silva, na comunhão geral, residente na Rua de
5 de Outubro, 2401, Lourosa, Santa Maria da Feira, a sociedade em
epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Funerária Casa Carneiro, L.da, com
sede na Rua de Gualtar, 20, freguesia de Fiães, concelho de Santa
Maria da Feira.

§ 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, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades funerárias e conexas.

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 de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da 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.
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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 quota, 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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000066286

MIOG � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7655/020320; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/020320.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída,
entre Anacleto de Sousa Costa, casado com Maria Fernanda Go-
mes Ferreira, na comunhão geral; Paulo Jorge Gomes Ferreira de
Sousa, solteiro, maior; Pedro António Gomes Ferreira de Sousa, ca-
sado com Maria da Conceição Moreira Teixeira, na comunhão de
adquiridos, e Carla Maria Gomes Ferreira de Sousa, solteira, maior,
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MIOG � Importação e Exportação
de Artigos em Pele, L.da, tem a sua sede na Rua do Padre Manuel
Fernandes dos Santos, sem número, na freguesia de Romariz, no
concelho de Santa Maria da Feira.

A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho, ou para concelhos limítrofes, e criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objectivo social consiste no fabrico, comércio, importação e
exportação de artigos em pele, sintéticos e seus derivados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em quatro quotas: uma de 2750 euros,
pertencente a Anacleto Sousa Costa; uma de 750 euros, pertencen-
te a Paulo Jorge Gomes Ferreira de Sousa; uma de 750 euros, per-
tencente a Pedro António Gomes Ferreira de Sousa, e uma de
750 euros, pertencente a Carla Maria Gomes Ferreira de Sousa.

4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, ficando os sócios não
cedentes com o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura do gerente Anacleto Sousa Costa ou as assinatu-
ras conjuntas de dois outros gerentes, bastando a assinatura de um
dos gerentes para os actos de mero expediente.

6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações, le-
tras de favor e outros semelhantes.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000066284

ROZÉ � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7667/020322; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 47/020322.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída,
entre Maria Fernanda Pereira Guedes e marido, José Joaquim de
Pinho Santiago, casados na comunhão de adquiridos, residentes na
Rua de João Paulo II, Edificio João Paulo II, 2170, 1.º, esquerdo,
Lourosa, Santa Maria da Feira, a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ROZÉ � Cortiças, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Lavoura, 70, freguesia de Nogueira da Regedoura,
deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local, dentro do concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de in-
dústria e comércio de cortiça e seus derivados.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
Fernanda Pereira Guedes e José Joaquim de Pinho Santiago.

4.º

Precedente 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, conforme for fixado em assembleia geral, será
exercida para um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, Maria
Fernanda Pereira Guedes e José Joaquim de Pinho Santiago, sendo
bastante a assinatura de qualquer um deles nos serviços de mero
expediente e actos de constituição de simples mandato judicial.

§ 2.º Para obrigar a sociedade, em todos os demais actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois dos gerentes.

§ 3.º Consideram-se englobados nos poderes de gerência a com-
pra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade e a assi-
natura de contratos de leasing.

Conferida, está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000066279

ANTÓNIO RAMALHO, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7681/020326; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 52/020326.
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Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída,
entre António Manuel Relvas Ramalho e mulher, Margarida Irene
Alves Monteiro da Silva, casados na comunhão de adquiridos,
residentes na Rua do Chão do Monte, 402, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira, a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Ramalho, Cortiças, L.da, com
sede na Rua do Chão do Monte, 364, da freguesia de Santa Maria
de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, e bem assim criar
sucursais.

2.º

O objecto social consiste na indústria transformadora de cortiça,
fabrico e comercialização de rolhas de cortiça, compra e venda de
cortiça em bruto, importação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 20 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de
10 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que,
desde já, são nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-

rência poderá comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

§ 3.º É vedado a qualquer gerente obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor ou quaisquer actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do
montante do capital social, bem como os sócios poderão fazer à
sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos termos e
condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o

consentimento da sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluí-

da em massa falida ou insolvente.

Conferida, está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 1000066276

UNIFAX III � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6145/991012; identificação de pessoa colectiva
n.º 504314769.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Sil-
va Freitas. 1000065967

VALDEMAR LIMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2497/880629; identificação de pessoa colectiva

n.º 502001291; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
990531.

Certifico que pela apresentação supra indicada, foram deposita-
dos, na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes
à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 1000065966

MARTINS DE SÁ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2114/860417; identificação de pessoa colectiva
n.º 501660984.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias
dos Santos. 1000065962

IMOBILIÁRIA MARTINS DE SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4377/950404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504252798.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 1000065960

FEIRA RENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5995/990607; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407554.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, foram depositados, na
pasta da sociedade em epígrafe, os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 1000065958

SÃO JOÃO DA MADEIRA

COSTA MONTEIRO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 714/860819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501702016; inscrição n.º 8 e averbamento n.º 1; números e
datas das apresentações: 1/011203 e 13/020328.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 500 000$ para 2 004 820$, sendo o aumento de
1 504 820$, realizado em dinheiro pelos sócios e subscrito: Augusto
Armando da Costa Ramos Monteiro, 1 128 615$, e Miguel Ilídio
Martins Ramos Monteiro, casado com Cláudia Manuela Soares
Laranjeira, na comunhão de adquiridos, 376 205$.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade tendo, em consequência, os artigos 1.º e 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Costa Monteiro & Maia, L.da, tem a
sua sede à Rua de 5 de Outubro, 223, 3.º, direito, desta cidade, fre-
guesia e concelho de São João da Madeira.
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4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos valores constantes da escrituração social, é de 10 000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de 7500 euros,
pertencentes a Augusto Armando da Costa Ramos Monteiro, e uma
de 2500 euros, pertencente a Miguel Ilídio Martins Ramos
Monteiro.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067335

JOSÉ DOMINGOS DA CONCEIÇÃO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1405/951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503541656; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 9/020328.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que 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 reforço
e na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma de 2500 euros, do sócio
José Domingos da Conceição Santos, e duas de 1250 euros, cada,
sendo uma de cada um dos sócios, Maria da Piedade Ferreira das
Neves Santos e Hélder José Ferreira Santos.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067336

SEQUERMODA � PROMOTORA DE ARTIGOS
DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 785/870914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501874607; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
020328.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 800 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
202 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, em reforço
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 seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de quotas que são: Adriano Luís Ferreira Cor-
reia, uma de 3125 euros, uma de 625 euros e outra de 625 euros, e
Luísa Maria Silva Santos Correia, com uma quota de 625 euros.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067337

CELESTINO & RIBEIRO, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1159/920930; identificação de pessoa colectiva

n.º 502844078; inscrição n.º 5; números e data das apresen-
tações: 6 e 7/020328.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade, tendo em consequência os arti-
gos 1.º e 2.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Celestino & Ribeiro, L.da, e tem a sua
sede à Rua do Brasil, 709, 1.º, esquerdo, desta cidade, freguesia e
concelho de São João da Madeira, podendo no entanto mudar a sua
sede dentro do concelho ou para concelhos limítrofes, por simples
deliberação da gerência.

2.º

O seu objecto consiste em estudos e projectos de arquitectura e
engenharia civil; construção e reparação de edifícios; construção e
obras públicas; operações sobre imóveis; compra e venda de pré-
dios para revenda.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067338

DIAS & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 827/880525; identificação de pessoa colectiva
n.º 501986146; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/
020327.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 1 000 000$ para 2 004 820$, sendo o aumento de
1 004 820$ realizado em dinheiro, em reforço e na proporção das
quotas dos sócios.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade tendo, em consequência, o artigo 4.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro
e nos valores constantes da escrituração social, é de 10 000 euros,
dividido em duas quotas, iguais, de 5000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067358

ISALI � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 851/881020; identificação de pessoa colectiva
n.º 502051850; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
020327.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, realizado incorporação de reservas livres, em reforço e
na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma de 3125 euros, pertencente
ao sócio Mário Jorge Resende da Silva; outra de 1250 euros, per-
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tencente à sócia Isabel Maria Oliveira Gomes da Costa Resende da
Silva, e outra de 625 euros, pertencente ao sócio Diogo Carlos
Gomes da Costa Resende da Silva.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067359

M. BRITO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1250/931018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503074357; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 23/020327.

Certifico, relativamente à sociedade supra que esta deslocou a sua
sede para a Rua de Oliveira Júnior, 971, São João da Madeira.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067361

CARLOS PINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1024/910116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502483334; inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1; números e
datas das apresentações: 27/011212 e 22/020327.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social de 500 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
502 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, em reforço
e na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade tendo, em consequência, o artigo 4.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas. Uma de
4000 euros titulada em nome de Carlos Soares de Pinho, e duas de
500 euros, cada uma, tituladas em nome de Fernando Manuel da
Silva Pinho.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067362

SANJIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1811/000906; identificação de pessoa colectiva
n.º 504756303; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/
020321.

Certifico que foram depositadas as fotocópias das actas n.os 5 e
6, do conselho de administração de 9 de Julho de 2001 e 10 de Julho
de 2001, respectivamente, de que consta a designação de adminis-
tradores até final do quadriénio 2000 a 2003 � designados: Joaquim
Manuel Mira Frade, casado, presidente do conselho de administra-
ção, e António Afonso Palhoto Viegas Vaz, divorciado.

Data da deliberação: 9 de Julho de 2001.

11 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067363

SANJIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1811/000906; identificação de pessoa colectiva
n.º 504756303; averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1; averbamento n.º 2 e averbamento n.º 4 à
inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 9 e 10/020321;
53/011221 e 8/020321; 52/011221 e 8/020321.

Certifico que foram depositadas a carta de renúncia de 9 de Maio
de 2001, e a fotocópia das acta n.º 5, do conselho de administra-
ção de 9 de Maio de 2001, de que consta a cessação de funções da
administradora Maria Luísa Sena de Vasconcelos Sollario Allegro,
por carta de renúncia de 9 de Maio de 2001.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 1, de 16 de
Maio de 2001, de que consta a designação de administradores até
final do quadriénio 2000 a 2003 � designados: Miguel Ribeirinho
Santos Paupério, casado, e Nuno Manuel de Castro Pereira Ulrich,
casado � vogais. Data da deliberação: 16 de Maio de 2001.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 4, do conse-
lho de administração de 16 de Maio de 2001, de que consta a ces-
sação de funções dos administradores José Nuno Falcão Moreira e
José Manuel da Silva Ferreira Dias, em 16 de Maio de 2001, por
renúncia.

10 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000067368

SEVER DO VOUGA

RMV � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 186; identificação de pessoa colectiva n.º 502785179; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/020405.

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2001, exarada
de fls. 61 e seguintes, do livro n.º 307-E, do Cartório Notarial de
Albergaria-a-Velha, foi aumentado o capital social para 5001 euros,
após o reforço de 597 610$, integralmente realizado em dinheiro,
reforçando cada sócio a sua quota, tendo em consequência altera-
do o artigo 3.º, o qual tem a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 5001 euros, e encontra-se
dividido em três quotas, do valor nominal de 1667 euros, cada,
pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo do pacto social, na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 1000065937

ATAL-PEDRA � TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 322; identificação de pessoa colectiva n.º 502350903; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 2/020405.

Certifico que, por escrituras de 29 de Dezembro de 2000 e 12 de
Fevereiro de 2001, exaradas de fls. 16 e 105 e seguintes, dos livros
n.os 807-B e 809-B, do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi
aumentado o capital social para 40 000 000$, após o reforço de
20 000 000$, integralmente realizado em dinheiro, reforçando cada
sócio a sua quota, tendo, em consequência, alterado o artigo 4.º e
criação de § único do artigo 4.º e 6.º, os quais têm a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 000$, representado por seis quotas: uma no valor nominal
de 20 000 000$, pertencente ao sócio Manuel Augusto Domingues,
uma no valor nominal de 8 000 000$, pertencente à sócia Manuel
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Augusto Domingues e Filhos, L.da; duas no valor nominal de
4 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios, Pedro Artur
Nogueira de Carvalho e António Alberto da Silva Domingues, e
duas no valor nominal de 2 000 000$, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Sérgio Augusto da Silva Domingues e Manuel da
Silva Domingues.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital, até 10 vezes o capital social do momento, a resti-
tuir nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade fica afecta aos sócios, Manuel Augusto
Domingues, Sérgio Augusto da Silva Domingues e Manuel Augusto
da Silva Domingues, sendo necessárias, para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, as assinaturas de dois gerentes,
sendo que a do gerente Manuel Augusto Domingues é sempre obri-
gatória.

O texto completo do pacto social, na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 1000065933

CENTRO DE GRAVIDADE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 572; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020418.

Certifico que Sara Almeida Soares, casada com Nuno Miguel da
Silva Bastos, na separação de bens, residente no lugar de Sóligo,
freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga,
constituiu a sociedade unipessoal que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro de Gravidade � Construção
Civil e Obras Públicas, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de
Sóligo, freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do
Vouga.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
pintura, manutenção e limpeza de estradas. Sinalética, serigrafia,
design gráfico, multimédia e outras actividades de artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
decisão da sócia única, fica a cargo desta, a qual desde já fica no-
meada gerente, podendo designar novos gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única pode celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do seu objecto social.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente ao triplo do ca-
pital social.

ARTIGO 7.º

Caso a quota seja objecto de penhora, arresto ou outra providên-
cia cautelar, esteja incluída em massa falida, ou por qualquer ou-
tro modo sujeita a venda judicial ou adjudicada a quem não seja
sócio, a sociedade poderá amortizar a mesma.

Está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 1000066626

J. AMÍLCAR COUTINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 573; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020418.

Certifico que José Amílcar Marques Coutinho, casado com
Marília Soares da Silva, na comunhão de adquiridos, residente no
lugar e freguesia de Dornelas, Sever do Vouga, constituiu a socie-
dade que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Amílcar Coutinho, Unipessoal, L.da,
com sede no lugar e freguesia de Dornelas, concelho de Sever do
Vouga.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
artigos metálicos, instalação e comercialização de equipamentos de
aquecimento central e solar.

3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma única quota, pertencente ao único sócio.

2 � Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até décuplo do capital social do momento.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo do sócio ou de não sócios, conforme
deliberado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente
o único sócio.

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

5.º

O sócio fica, desde já, autorizado a celebrar negócios com a so-
ciedade, dentro do seu objecto social.

Está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 1000066623

VALE DE CAMBRA

TÉTA 3 � TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 743/971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504039563;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: Of. 3 e 4/020422.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura da socieda-
de em epígrafe, da qual consta:

Cessação de funções da gerente Ângela Maria Almeida de Ma-
tos Gomes Oliveira, em 19 de Março de 2002, por renúncia.

Da referida escritura consta ainda o aumento de capital e altera-
ção parcial do pacto, tendo em consequência dos mesmos, os arti-
gos 3.º, 5.º e 10.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Constitui seu objecto: fabricação de produtos metálicos não es-
pecificados, comércio de máquinas e equipamentos para a indús-
tria, importação e exportação de equipamentos industriais e
tecnologias, serviços de engenharia.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 50 000 euros, dividido em duas quotas,
iguais, do valor nominal de 25 000 euros, cada uma, pertencendo
cada uma delas a cada um dos sócios, Rui Amílcar Felisberto Oli-
veira e Agostinho Rui Marques de Sousa.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência fica afecta aos sócios Rui Amílcar Felisberto
Oliveira e Agostinho Rui Marques de Sousa, sendo bastando a as-
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sinatura de qualquer um deles nos serviços de mero expediente e
nos actos que envolverem responsabilidade para a sociedade só a
vincularão quando assinados por ambos os gerentes.

O texto actualizado do contrato de sociedade, na sua redacção
actualizada, ficou arquivado na pasta respectiva.

A Segunda-Ajudante, Graciete Maria de Fátima Alves Pedro
Cunha e Silva. 1000067776

BEJA
ALJUSTREL

UNIDADE COLECTIVA DE PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA
LUTAR É VIVER, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 1/
840627; identificação de pessoa colectiva n.º 500665079; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/020129.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe, foi feito o
aumento e redenominação do capital social e alteração parcial dos
estatutos. Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social da Cooperativa, é de 5000 euros, já realizado
pelos cooperadores, podendo ser aumentado por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

O capital é representado por títulos de capital de 100 euros, a
subscrever e realizar pelos cooperadores, os quais não vencem ju-
ros, nem conferem quaisquer outros direitos, salvo o do reembolso
nas condições previstas.

O texto completo e actualizado dos estatutos, ficou depositado,
na pasta respectiva.

Conferida e está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000068269

ALMODÔVAR

R E R � SALÃO DE CABELEIREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 84/950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503442143;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 400 000$ para 5000 euros,
e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, de
2500 euros, pertencentes a Olga Maria Guerreiro Rodrigues
Candeias e Maria Paula Constança Revés.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066474

SOCIERAS � SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL DAS EIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 106/970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503964824;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 1 000 000$ para
5000 euros, e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas, de 2500 euros, cada, pertencentes uma a Paulo
Jorge Cavaco Silva e outra a Pedro Miguel Cavaco Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066530

LUÍS GAIOLAS � GABINETE DE APOIO EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 111/980109; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 15/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 400 000$ para 5000 euros,
e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma quota no valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Luís Artur dos Santos Gaiolas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066541

JILARA � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 91/951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503509183;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 400 000$ para 5000 euros,
e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º,
o qual 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: uma de
4002,40 euros, pertencente ao sócio José Miguel Moreira Anica
Silva, e uma de quota de 997,60, pertencente à sócia Lara Moreira
Anica Silva Pereira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066540

ALDINHA MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 76/950104; identificação de pessoa colectiva n.º 503340685;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 900 000$ para 5000 euros,
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e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, de 2500 euros, cada, perten-
centes uma a Manuel Augusto da Palma e a outra a Alda Maria
Gonçalves Guerreiro da Palma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066538

OURICONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 124/981221; identificação de pessoa colectiva n.º 504299611;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/020325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 400 000$ para 5000 euros,
e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066536

ROSÁRIO & DIOGO � INDÚSTRIA PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almodôvar. Matrícula
n.º 92/951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503546208;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço e redenominação do capital de 1 000 000$ para
5000 euros, e foi alterado parcialmente o contrato social, quanto ao
artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros, pertencentes uma a Henrique Manuel Rosário e outra
a Leonor Rosário Diogo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Maria Dias
da Palma Mendes. 1000066532

FERREIRA DO ALENTEJO

ZECA-CLIMA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Emília Guerreiro, caixa postal n.º 76,
Canhestros, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Ma-
trícula n.º 150/950315; identificação de pessoa colectiva
n.º 503369551; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
020103.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de alteração parcial do contrato, reforçado com
602 410$, pelos sócios, em dinheiro, e redenominado em euros,
passando para 5000 euros.

Artigo alterado: 4.º
Sócios e quotas: Fernando Martinho Pinotes Pinheiro, com uma

quota de 4000 euros, e Maria José dos Santos Fona, com uma quota
de 1000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria José Ameixa Cae-
tano Patrício Jorge. 1000065920

ODEMIRA

CORTES & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 75;
identificação de pessoa colectiva n.º 500782970; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/020404.

Certifico que, referente à sociedade supra mencionada, foi lavrado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2002.

18 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000064825

ELECTRO AMOREIRAS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 502151404; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/020328.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato, com au-
mento 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, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, cada, pertencentes a cada um dos sócios.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

16 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000064822

SERRÃO & SERRÃO � COMÉRCIO DE ARTESANATO,
DECORAÇÃO E PRENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 494;
identificação de pessoa colectiva n.º 503999903; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/020322.

Certifico que, em referência à sociedade supra mencionada, foi
lavrado acto de registo de alteração parcial do contrato, com au-
mento de capital, passando de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido,
em consequência, alterado o artigo 5.º do respectivo pacto, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido do seguinte modo: duas quotas de
1250 euros, pertencentes a Marta Luísa de Almeida Silvestre Car-
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doso Alface Serrão, e duas quotas de 1250 euros, pertencentes a
Alberto Carlos da Costa Serrão.

O texto dos estatutos, na sua redacção actualizada, encontra-se
arquivado na respectiva pasta.

18 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000064819

SERPA

FUNERÁRIA CENTRAL DE PIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 408/
020418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020418.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Ventura Moita, casado com Francisca Pica Paulo, na comunhão
geral, residente na Rua de João Tiago Coelho, 144, em Pias;
Francisca Pica Paulo, casada e residente com o primeiro; José Tiago
Janeiro Pós de Mina, casado com Bárbara Rogado Coelho, na co-
munhão geral, residente na Rua de João Tiago Coelho, 129, em
Pias, e Bárbara Rogado Coelho, casada e residente com o terceiro,
foi celebrado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Funerária Central de Pias, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua do Jogo dos Paus, 56, freguesia de Pias,
concelho de Serpa.

2 � A gerência pode mudar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar, manter ou
encerrar sucursais e outras formas de representação social, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto serviços fúnebres e venda de
todo o tipo de artigos para os mesmos.

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.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2000 euros, pertencente ao sócio José Ventura Moita; uma de
2000 euros, pertencente ao sócio José Tiago Janeiro Pós de Mina;
uma de 500 euros, pertencente à sócia Francisca Pica Paulo, e uma
de 500 euros, pertencente à sócia Bárbara Rogado Coelho.

2 � Por deliberação de maioria de todos poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao limite de cinco vezes o
capital social e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
sócios José Ventura Moita e José Tiago Janeiro Pós de Mina, des-
de já designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente, letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece da autorização da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, e depois dela aos sócios não cedentes, nas cessões onerosas
a estranhos.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a so-
ciedade continuará com os herdeiros ou representantes do falecido
ou interdito, devendo aqueles escolher um entre eles que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Os lucros susceptíveis de distribuição terão a aplicação que a
assembleia geral determinar.

ARTIGO 8.º

A sociedade goza do direito de amortizar a quota ou quotas de
qualquer sócio, após deliberação por maioria simples do capital e
desde que exerça esse direito no prazo de 60 dias a contar da data
em que tomar conhecimento de qualquer das situações seguintes:

a) Se houver acordo do titular da ou das quotas nesse sentido;
b) Se for decretada falência de quaisquer dos sócios;
c) Em caso de arresto, penhora ou venda judicial de quota;
d) Sempre que a sociedade disponha de sentença, transitada em

julgado, proferida em processo que haja movido contra algum dos
sócios;

e) Sempre que algum dos sócios accione judicialmente a socie-
dade e, proferida decisão definitiva, decaia totalmente na lide;

f) Sempre que a quota ou quotas sejam adjudicadas ao cônjuge
do sócio, em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e
bens;

g) Quando o sócio der a sua quota em caução ou garantia de
qualquer obrigação;

h) Em caso de exercício do direito conferido no presente artigo,
o valor da quota será o que resultar do último exercício da socie-
dade, salvo situação legal imperativa, concretizando-se a amortiza-
ção através de depósito liberatório, e conta bancária à ordem do
beneficiário ou do tribunal respectivo, quando for esse o caso, nos
180 dias subsequente à deliberação.

Foi depositado na pasta, o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadainha dos Reis Pinto. 1000068266

BRAGA
BARCELOS

EMIFER � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Edifício Panorâmico, lote 9, loja 7,
Quinta da Formiga, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 4773/020424; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/020424.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Ma-
ria Emília Oliveira Duarte Macedo e marido, Hugo Miguel Gon-
çalves Macedo, casados na comunhão de adquiridos, e Sérgio Ma-
nuel da Silva Meneses, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EMIFER � Construção e
Engenharia, L.da, tem a sua sede no Edifício Panorâmico, lote 9, loja
7, Quinta da Formiga, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local do concelho de Barcelos ou
concelho limítrofe, bem como serem criadas ou encerradas sucur-
sais, filiais, ou qualquer outra forma de representação, dentro ou
fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção e engenharia ci-
vil; compra e venda de bens imobiliários; construção de estradas
vias férreas aeroportos e de instalações desportivas; demolição e
terraplanagens; aluguer de máquinas e equipamentos para constru-
ção civil.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabili-
dade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios ou associações em parti-
cipação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas, duas do valor nominal de
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22 500 euros, pertencentes uma ao sócio Hugo Miguel Gonçalves
Macedo; outra à sócia Maria Emília Oliveira Duarte Macedo, e uma
do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Sérgio Ma-
nuel da Silva Meneses.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, na pro-
porção das respectivas quotas de capital, até ao triplo do capital
social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, bem como a sua
representação, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, cabem
ao sócio Hugo Miguel Gonçalves Macedo e à sócia Maria Emília
Oliveira Duarte Macedo, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos e quaisquer actos e con-
tratos, é necessária a intervenção ou assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Cabem aos gerentes os mais amplos poderes de administra-
ção da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens:

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
d) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis (incluindo automó-

veis) ou imóveis, acções, quotas, quinhões, obrigações ou quaisquer
participações sociais, bem como participar na constituição de no-
vas sociedades, qualquer que seja o seu objecto social e ainda que
reguladas por leis especiais;

e) Designar e exonerar as pessoas que entender para o exercício
de cargos sociais em sociedades participadas;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito em quaisquer instituições ou mercados,
bem como prestar ou receber as cauções ou garantias consideradas
necessárias;

g) Ajustar e celebrar contratos de locação financeira imobiliária
e mobiliária, arrendamento, aluguer, factoring, distribuição, joint-
venture, bem como todo e qualquer contrato necessário à realiza-
ção do objecto social.

2 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade,
fixando com toda a precisão os actos ou categorias de actos que
estes podem praticar e a duração do contrato.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, avales, fianças e abonações.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios e seus descenden-
tes.

2 � A cessão de quotas a terceiros depende de autorização es-
crita da sociedade, à qual assiste, em primeiro lugar, direito de
preferência na sua aquisição, cabendo aos sócios exercê-lo caso a
sociedade dele prescinda.

3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio que
pretenda ceder a sua quota notificará a sociedade da sua intenção,
por escrito, identificando o cessionário, o preço estabelecido, o
modo de pagamento e as demais condições acordadas.

4 � Nos 15 dias subsequentes à recepção da comunicação refe-
rida no número anterior, proceder-se-á à reunião da assembleia
geral, onde se decidirá se a sociedade deseja ou não exercer o di-
reito de preferência, adquirindo para si a aludida quota, pelo preço
e condições constantes da notificação.

5 � Caso a sociedade não pretenda exercer, ela própria, o seu
direito de preferência, os sócios não cedentes deverão declarar,
nessa mesma reunião se pretendem eles exercer esse direito, nas
mesmas condições em que o faria a sociedade.

6 � A declaração de intenção de exercício do direito de prefe-
rência, pela sociedade ou pelos sócios não cedentes, bem como a
autorização de cessão de quota, caso seja concedida, deverão ser
transmitidas ao cedente por meio de carta registada, no prazo de
oito dias, contados a partir da data da realização da assembleia
geral.

7 � Decorridos 50 dias desde a data da comunicação prevista no
n.º 3, deste artigo, sem que a sociedade tenha transmitido ao cedente
qualquer decisão, considera-se deferido o pedido de autorização,
equivalendo a omissão à renúncia dos direitos de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar e ou adquirir quotas dos só-
cios, nos seguintes casos:

a) Se a mesma for arrestada, arrolada, penhorada ou de algum
modo envolvida em processo judicial onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos aos interes-
ses sociais;

c) Quando em partilha subsequente a divórcio, ou separação de
bens, a quota não seja adjudicada ao titular;

d) Se a quota for cedida em contravenção ao artigo 7.º
2 � O preço da amortização será equivalente ao valor nominal da

quota e será pago em duas prestações de igual valor, vencendo-se a
primeira no acto da amortização e a segunda passados seis meses.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000068124

PEDRO & NUNO, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Outeiro, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 4761/020130; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/020130.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que entre António
Nuno da Silva Gonçalves e Pedro Miguel da Silva Gonçalves, sol-
teiros, maiores, foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pedro & Nuno, Confecções, L.da

2.º

A sede social é no lugar de Outeiro, freguesia de Galegos (São
Martinho), concelho de Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de repre-
sentação.

3.º

O objecto social é: confecção de artigo de vestuário em série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, António Nuno da Silva
Gonçalves e Pedro Miguel da Silva Gonçalves.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos
mesmos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 20 vezes o capital social.

6.º

A administração e representação da sociedade incumbe aos ge-
rentes, sócios ou não, ficando, desde já, nomeado gerente António
Gonçalves, casado, natural da referida freguesia de Galegos (São
Martinho), onde reside no lugar do Outeiro.

1 � Para obigrar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for delibera-

do em assembleia geral.
3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência, os poderes

para comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar con-
tratos de locação financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mes-
mo gratuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, à
qual em primeiro lugar e aos restantes sócios em segundo, fica re-
servado o direito de preferência na cessão onerosa.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000068123



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 147 � 28 de Junho de 200213 606-(186)

PROFILAÇO � PERFILAGENS METÁLICAS, L.DA

Sede: Feiteira, Vilar do Monte, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 4771/020322; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/020322.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Joa-
quim Duarte Pinheiro, casado com Maria Deolinda Gonçalves Oli-
veira, na comunhão geral; José Manuel Oliveira Duarte, casado com
Paula Maria Ribeiro Tavares Duarte, na comunhão de adquiridos;
Rui Manuel Oliveira Duarte, casado com Maria Jacinta Senra Car-
valho, na comunhão de adquiridos e Maria Emília Oliveira Duarte
Macedo, casada com Hugo Miguel Gonçalves Macedo, na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROFILAÇO � Perfilagens
Metálicas, L.da, tem a sua sede no lugar da Feiteira, freguesia de
Vilar do Monte, concelho de Barcelos.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local do concelho de Barcelos ou
concelho limítrofe, bem como serem criadas ou encerradas sucur-
sais, filiais, ou qualquer outra forma de representação, dentro ou
fora do território nacional.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria de transformação
de ferro, aço e outros produtos metálicos; comércio por grosso de
minérios e metais; fabricação de estruturas metálicas e serralharia
civil.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabili-
dade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios ou associações em parti-
cipação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em quatro quotas; uma do valor nominal
de 175 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Duarte Pinheiro, e
três do valor nominal de 25 000 euros, cada, pertencentes uma ao
sócio José Manuel Oliveira Duarte, outra ao sócio Rui Manuel
Oliveira Duarte e outra à sócia Maria Emília Oliveira Duarte
Macedo.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, na pro-
porção das respectivas quotas de capital, até ao triplo do capital
social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, bem como a sua
representação, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, cabem
aos sócios Joaquim Duarte Pinheiro, Rui Manuel Oliveira Duarte
e Maria Emília Oliveira Duarte Macedo, que, desde já, ficam no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos e quaisquer actos e con-
tratos, é necessária a intervenção ou assinaturas conjuntas de dois
dos gerentes.

3 � Porém, para a movimentação de contas bancárias, a débito
ou a crédito, e assinar cheques é necessário que uma das assinatu-
ras seja a do gerente Joaquim Duarte Pinheiro.

ARTIGO 6.º

1 � Cabem aos gerentes os mais amplos poderes de administra-
ção da sociedade, designadamente poderes para:

a) Efectuar todas as operações relativas ao desenvolvimento do
objecto da sociedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em arbitragens:

c) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;

d) Adquirir, alienar ou onerar bens móveis (incluindo automó-
veis) ou imóveis, acções, quotas, quinhões, obrigações ou quaisquer
participações sociais, bem como participar na constituição de no-
vas sociedades, qualquer que seja o seu objecto social e ainda que
reguladas por leis especiais;

e) Designar e exonerar as pessoas que entender para o exercício
de cargos sociais em sociedades participadas;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar outras
operações de crédito em quaisquer instituições ou mercados, bem como
prestar ou receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Ajustar e celebrar contratos de locação financeira imobiliária
e mobiliária, arrendamento, aluguer, factoring, distribuição, joint-
venture, bem como todo e qualquer contrato necessário à realiza-
ção do objecto social.

2 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade,
fixando com toda a precisão os actos ou categorias de actos que
estes podem praticar e a duração do contrato.

3 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, avales, fianças e abonações.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios e seus descendentes.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende de autorização es-

crita da sociedade, à qual assiste, em primeiro lugar, direito de
preferência na sua aquisição, cabendo aos sócios exercê-lo caso a
sociedade dele prescinda.

3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o sócio que
pretenda ceder a sua quota notificará a sociedade da sua intenção,
por escrito, identificando o cessionário, o preço estabelecido, o
modo de pagamento e as demais condições acordadas.

4 � Nos 15 dias subsequentes à recepção da comunicação refe-
rida no número anterior, proceder-se-á à reunião da assembleia
geral, onde se decidirá se a sociedade deseja ou não exercer o di-
reito de preferência, adquirindo para si a aludida quota, pelo preço
e condições constantes da notificação.

5 � Caso a sociedade não pretenda exercer, ela própria, o seu
direito de preferência, os sócios não cedentes deverão declarar,
nessa mesma reunião se pretendem eles exercer esse direito, nas
mesmas condições em que o faria a sociedade.

6 � A declaração de intenção de exercício do direito de preferên-
cia, pela sociedade ou pelos sócios não cedentes, bem como a auto-
rização de cessão de quota, caso seja concedida, deverão ser trans-
mitidas ao cedente por meio de carta registada, no prazo de oito dias,
contados a partir da data da realização da assembleia geral.

7 � Decorridos 50 dias desde a data da comunicação prevista no
n.º 3, deste artigo, sem que a sociedade tenha transmitido ao cedente
qualquer decisão, considera-se deferido o pedido de autorização,
equivalendo a omissão à renúncia dos direitos de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar e ou adquirir quotas dos só-
cios, nos seguintes casos:

a) Se a mesma for arrestada, arrolada, penhorada ou de algum
modo envolvida em processo judicial onde possa vir a ser alienada
coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violadores
das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos aos interes-
ses sociais;

c) Quando em partilha subsequente a divórcio, ou separação de
bens, a quota não seja adjudicada ao titular;

d) Se a quota for cedida em contravenção ao artigo 7.º
2 � O preço da amortização será equivalente ao valor nominal da

quota e será pago em duas prestações de igual valor, vencendo-se a
primeira no acto da amortização e a segunda passados seis meses.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000068121

CELORICO DE BASTO

CALVELO II � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
SERVIÇOS E PEÇAS, L.DA

Sede: Avenida de João Pinto Ribeiro, Britelo, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 268/980512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504139703; data da apresentação: 020409.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

23 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066853

GARAGEM DO CALVELO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES, L.DA

Sede: Lamoso, Fervença, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 177/940509; identificação de pessoa colectiva
n.º 503190691; data da apresentação: 020409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

23 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066850

FRIBASTO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua Serpa Pinto, Vila, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 139/911003; identificação de pessoa colectiva n.º 502626658;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação 7/020328 � Redenominação do capital para euros
e alteração do contrato, com aumento de capital por entradas em
dinheiro no valor de 502 410$, na proporção das suas quotas;

Artigo alterado: 3.º;
Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: António Jesus Silva Magalhães e Maria José

Guerreiro dos Reis Magalhães com uma de 2500 euros, cada um.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

23 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066849

BELO-MONTE � LIMPEZA DE MATAS E ESPAÇOS, L.DA

Sede: São Sebastião, Arnoia, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 230/961009; identificação de pessoa colectiva n.º 503729655;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação 3/020328 � Redenominação do capital para euros
e alteração do contrato, com aumento de capital por entradas em
dinheiro no valor de 602 410$, na proporção das suas quotas;

Artigo alterado: 3.º;
Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: Ilda Maria Pereira da Cunha e Horácio da Sil-

va Novais, com uma de 2500 euros cada um.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

22 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066848

ARMANDO MAGALHÃES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Souto, Ribas, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 231/961112; identificação de pessoa colectiva

n.º 503750646; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação 4/020328 � Aumento de capital e alteração do
contrato de sociedade � Montante após o aumento 13 000 euros,
sendo a importância do aumento subscrita em dinheiro quanto a
4000 euros, por cada um dos sócios.

Artigo alterado: 3.º;
Capital: 13 000 euros;
Sócios e quotas: Armando Novais de Magalhães e Armando de

Oliveira Rodrigues, com uma quota de 6500 euros, cada um.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

22 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066847

FRANCISCO MONTEIRO E MAGALHÃES, L.DA

Sede: Cerdeira, Ribas, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 156/921002; identificação de pessoa colectiva
n.º 502846615; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação 1/020327 � Redenominação do capital para euros
e alteração do contrato, com aumento de capital por entradas em
dinheiro no valor de 502 410$, na proporção das suas quotas;

Artigo alterado: 3.º;
Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: Joaquim de Magalhães e Gravelina Cunha Ma-

galhães, com uma quota de 2500 euros, cada um.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

22 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066846

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DE RAUL PEREIRA
& SANDRA SYKES, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, Edifício da Caixa Geral
de Depósitos, sala 0, Britelo, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 275/980724; identificação de pessoa colectiva
n.º 504210408; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação 10/020328� Redenominação do capital para euros
e alteração do contrato, com aumento de capital por entradas em
dinheiro no valor de 602 410$, na proporção das suas quotas;

Artigo alterado: 3.º;
Capital: 5000 euros;
Sócios e quotas: Raul José Gomes da Costa Pereira e Sandra Maria

Sykes dos Santos Albuquerque, com uma de 2500 euros, cada um.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

22 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Fernanda
Carvalho da Silva Alves. 1000066845

FAFE

VALINDO � ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Zona Industrial do Socorro, lote 86, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1266/
990217; identificação de pessoa colectiva n.º 504479334;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a acta onde consta que a mesma mudou a sede para a Zona
Industrial do Socorro, lote 86, Quinchães, Fafe.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067298

NORTEFIOS � COMÉRCIO DE FIOS, L.DA

Sede: Avenida de Antero de Quental, 20, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 907/
941012; identificação de pessoa colectiva n.º 503280062; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/020408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi elevado
o capital para 5000 €, após o reforço de 2007,22 €, por incorpo-
ração em dinheiro, subscrito por todos os sócios na proporção das
suas quotas, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, que ficaram
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 €, das quais é titular o sócio Jorge Evangelista Martins Pe-
reira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, é exercida pelo sócio Jorge Evangelista
Martins Pereira sendo, portanto, suficiente a sua assinatura para
vincular a sociedade.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067302

AL � FABRICO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS
PARA MÁQUINAS DE ARMINDO LEMOS & C.A, L.DA

Sede: Ortezedo, Silvares São Martinho, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2016/
020408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020408.

Certifico que, entre Armindo Pinto Lemos e Rosa Pinto Olivei-
ra, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AL � Fabrico e Manutenção
de Peças para Máquinas de Armindo Lemos & C.ª, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Ortezedo, da freguesia de Silvares São Martinho,
deste concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para de concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de fabricação e manu-
tenção de peças para todo o tipo de máquinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, com o
valor nominal de 2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Armindo Pinto Lemos e Rosa Pinto Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios,
que, desde já, são designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de qualquer gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade e dos sócias não cedentes, as quais terão di-
reito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com o representante do interdito ou os herdeiros do fa-
lecido, devendo estes nomear um de entre si que os represente na
sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação em assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá proceder a amortização de qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura da cessão da

sua quota, depois dos sócios ou da sociedade terem declarado pre-
ferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 6.º deste
contrato.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067305

FRIMAPLAS � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua Nova, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2018/
020409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020409.

Certifico que, entre Albino Machado Nogueira e Ermelinda
Novais Fernandes Nogueira, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRIMAPLAS � Equipamen-
tos Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova, freguesia de
Medelo, deste concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de equipamen-
tos hoteleiros. Reparação de equipamentos hoteleiros e electrodo-
mésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, com os valores
nominais de 2500 euros, cada uma, pertencentes aos sócios Albino
Machado Nogueira e Ermelinda Novais Fernandes Nogueira.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos só-
cios.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, é exercida por dois ou mais gerentes, sócios ou não
sócios, a designar em assembleia geral.

2 � São, desde já, designados gerentes os dois sócios Albino
Machado Nogueira e Ermelinda Novais Fernandes Nogueira.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão o
direito de preferência, não se considerando abrangida por esta proi-
bição a transmissão, por acto entre vivos ou por sucessão, de quo-
tas a favor de descendentes dos sócios.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com o representante do interdito ou os herdeiros do fa-
lecido, devendo estes nomear, no prazo de 30 dias, um de entre si
que os represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

O uso da firma social em actos ou documentos que não digam
respeito única e exclusivamente às operações sociais importa, para
os gerentes transgressores a responsabilidade individual pelos pre-
juízos que venham a resultar para os outros sócios.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067308

CONSTRUÇÕES ALTO DA PEDREIRA, L.DA

Sede: Urbanização do Alto da Pedreira, 148, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2017/
020409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020409.

Certifico que, entre António Augusto Ferreira Leite e Cacilda de
Jesus Pereira de Carvalho Leite, casados em 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 Construções Alto da Pedreira, L.da,
e tem a sua sede na Urbanização do Alto da Pedreira, 148, nesta ci-
dade de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
deslocada, dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifí-
cios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
3000 euros, uma de cada um dos sócios, António Augusto Ferreira
Leite e Cacilda de Jesus Pereira de Carvalho Leite.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos só-
cios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais geren-
tes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia geral, sendo

necessário para o caso de designação de elementos estranhos à
sociedade, o acordo unânime dos sócios.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio António Augusto
Ferreira Leite.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota de qualquer
sócio, a sociedade procederá à amortização de tal, pagando o seu
valor nominal.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067312

INFORFAFE � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 476/
880105; identificação de pessoa colectiva n.º 501914587.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativas ao ano de
2001.

16 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067315

JODIRA � ACABAMENTOS TÊXTEIS DE CASTILHÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Summavielle Soares, 29, 3.º,
esquerdo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2010/
020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
020403.

Certifico que, Raquel Maria Leite Costa Lopes, casada com Fran-
cisco Jorge da Silva Lopes, casados em comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JODIRA � Acabamentos Têxteis
de Castilhão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. José
Summavielle Soares, 29, 3.º, esquerdo, freguesia e concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para localidade de con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de embalagem de
artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota da sócia Raquel Ma-
ria Leite Costa Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem decididas pela sociedade.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido, é exercida pela sócia Raquel Maria Leite Costa Lopes,
desde já nomeada gerente, que consequentemente a vincula.
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2 � Poderão, no entanto, vir a ser designados outros gerentes,
estranhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica a única sócia autorizada a celebrar entre si e a sociedade
quaisquer negócios jurídicos, designadamente, contratos de aquisi-
ção, disposição e oneração de bens, desde que necessários ou ine-
rentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida
por lei e de acordo com a deliberação própria, quando necessária.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067318

CRISMAF � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte da Cana, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2014/
020405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020405.

Certifico que Francisco Pereira Leite casado com Maria do Céu
Lopes Fernandes em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRISMAF � Confecções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte do Cana, desta
freguesia e concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho de Fafe ou para localidade
de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção e comercialização de pro-
dutos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao sócio
Francisco Pereira Leite.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, o
qual fica desde já designado gerente, sendo portanto suficiente a sua
assinatura, para vincular a sociedade.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067320

RESIFAFE � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Paço, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2013/
020404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020404.

Certifico que entre Eduardo Martins Novais casado com
Domicilia Sousa Cunha Teixeira em comunhão de adquiridos; e

Palmira Freitas Santos casada com José Carlos Martins Novais em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESIFAFE � Pavimentos
Industriais, L.da, tem a sua sede no lugar de Paço, freguesia de
Cepães, deste concelho.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto revestimento de pavimentos e pa-
redes em resinas e outros materiais.

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 Eduardo Martins Novais e
Palmira Freitas Santos.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos só-
cios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios que
ficam designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para os seus
descendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067324

ACCOUTFAFE, GABINETE DE CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Sede: Avenida de São Jorge, 64, 3.º, direito, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2012/
020404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020404.

Certifico que Ricardo Manuel Mendes Barbosa Freitas, solteiro,
maior; e Manuel Barbosa Freitas casado com Rosinda de Jesus
Barroso Mendes em comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACCOUTFAFE, Gabinete de
Contabilidade, Auditoria e Consultoria Fiscal, L.da, com sede na
Avenida de São Jorge, 64, 3.º, direito, nesta cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços de conta-
bilidade, auditoria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas com os valores
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nominais de 3000 euros e 2000 euros, pertencentes respectivamen-
te aos sócios Ricardo Manuel Mendes Barbosa Freitas e Manuel
Barbosa Freitas.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelo sócio Ricardo Ma-
nuel Mendes Barbosa Freitas que fica desde já designado gerente.

2 � Em assembleia geral poderão ser designados outros geren-
tes sócios ou não sócios.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-

sentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com o representante do interdito ou os herdeiros do fa-
lecido devendo estes nomear um de entre si que os represente na
sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067326

M. D. M. � MÁRMORES DAS MINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 512/
881123.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano de
2001.

16 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067331

FRANCISCO OLIVEIRA & DOMINGOS SILVA, L.DA

Sede: Rua de David Mourão Ferreira, 4, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1167/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504062638; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 5/020409.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi elevado o
capital para 25 000 €, após o aumento de 13 775,00 €, por incor-
poração em dinheiro, subscrito por todos os sócios na proporção das
suas quotas, tendo sido alterados o artigo 3.º que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e está
dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios Francisco Lopes Oliveira e Jorge
Manuel Ferreira Pinheiro.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067339

S. F. S. � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Gaia, Arões Santa Cristina, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1133/
970908; identificação de pessoa colectiva n.º 503961213; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/020409.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi elevado o
capital para 6000,00 €, após o aumento de 999,00 €, por incorpo-
ração em dinheiro, subscrito por todos os sócios na proporção das
suas quotas, tendo sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. F. S. � Indústria de
Bordados, L.da e tem a sua sede no lugar de Gaia, freguesia de Arões
Santa Cristina, deste concelho de Fafe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros, uma de
cada um dos sócios Sérgio Júlio Castro Cunha e Sílvio Manuel
Castro Cunha.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelos sócios Sérgio Júlio
Castro Cunha e Sílvio Manuel Castro Cunha.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante, Hermínia Ana Gonçalves.
1000067341

DESIBOR � COMÉRCIO E SERVIÇOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Urbanização do Paraíso, Avenida de São Jorge,
Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 941/
950411; identificação de pessoa colectiva n.º 503392405; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 28/011226.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi elevado o
capital para 44 108 450$, após o aumento de 14 000 000$ em di-
nheiro; 23 615 850$ por incorporação de reservas livres e
6 492 600$ por incorporação de outras reservas, subscrito por to-
dos os sócios na proporção das suas quotas, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 2.º e 3.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DESIBOR � Comércio e Ser-
viços Têxteis, L.da tem sede na Avenida de São Jorge, Urbanização
do Paraíso, na cidade de Fafe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio por gros-
so e a retalho de têxteis, venda por grosso de fios têxteis, desenho
específico de bordados de natureza têxtil, outros serviços prestados
na área têxtil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 2 250 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor nominal de
1 125 500 E, uma de cada um dos sócios José Maria da Silva
Teixeira e Armando Filipe da Silva Teixeira.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, António Augusto de
Sousa Peixoto. 1000067343

VIEIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Quintelinha, Serafão

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 944/
050595; identificação de pessoa colectiva n.º 503407534; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a acta onde consta que o capital foi redenominado para euros,
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com aumento de capital subscrito por incorporação em dinheiro, no
valor de 602 410$; tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato que
ficou com 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 € pertencentes
aos sócios Vítor Manuel Gonçalves Vieira e José Custódio Gon-
çalves Vieira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, está
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 1000067345

JOÃO & LISETA, L.DA

Sede: lugar de Talhos, Seidões

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1150/
971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504018485; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/011219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
do a acta onde consta que o capital foi redenominado para euros,
com aumento de capital subscrito por incorporação em dinheiro, no
valor de 2410$; tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas sendo uma de 2450 € perten-
cente ao sócio João de Sousa Alves e uma de 2500 € pertencente
à sócia Maria Liseta de Barros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, está
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 1000067349

GUIMARÃES

CARLOS & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua da Rainha, 158, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 811; identificação de pessoa colectiva n.º 500053723; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 76/20011220.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi
efectuado a sua redenominação do capital e adopção do capital
mínimo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 76/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 502 410$, em dinheiro pelos só-
cios na proporção das suas quotas:

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Carlos da Silva Sampaio e mulher Maria Cân-

dida Rodrigues da Silva, cada um com uma de 2500,00 euros.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

4 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067912

CITÂNIA CENTRO DE INGLÊS, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 543,
Edifício Atlântico, sala 34, freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6416; identificação de pessoa colectiva n.º 503240761; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 65/20011220.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi
efectuado a sua redenominação do capital e adopção do capital
mínimo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 7; apresentação n.º 65/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 502 410$ em dinheiro e 100 000$
em reservas pelos sócios na proporção das suas quotas:

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Louise Margaret Reynolds Diogo, Timothy John

Wallis, Guy William Tucker e Rosanagh Byrne, cada um com uma
de 1250,00 €.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

4 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067915

GABINETE TÉCNICO S. GONÇALO � CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, 1272, 4.º, esquerdo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3117; identificação de pessoa colectiva n.º 502137983; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 61/20011220.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi
aumentado o capital da sociedade em 602 410$ em suprimentos,
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva
redenominação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: José Fernando Rodrigues Alves Pinto, e José

Pedro de Lemos Alves Pinto, com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

4 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto de
Oliveira Varela. 1000067918

IMPRINTA � ACABAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Centro, 51/59, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2725; identificação de pessoa colectiva n.º 501841105; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 58/20011220.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi
efectuado a sua redenominação do capital e adopção do capital
mínimo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 58/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com o aumento de capital de 602 140$ de resultados transi-
tados pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: TRIAL � Fábrica de Malhas e Confecções, L.da,

com uma de 2500,00 €; Joaquim Bernardino Ferreira Dias e José
Manuel Ferreira Dias, cada um com uma de 1250,00 €.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

5 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067921

ALFREDO JOSÉ RIBEIRO FERNANDES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Guimarães, 187, São Torcato,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2430; identificação de pessoa colectiva n.º 501606629; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 125/20011220.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 72 300$, subscrita em dinheiro, pelos só-
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cios, na proporção das suas quotas, alterando os artigos 3.º e 5.º do
pacto social que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
150 000 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros cada e pertencentes uma a cada um dos sócios, Ma-
ria da Guia Morais Fernandes, João Torcato Morais Fernandes e
Maria Olga Morais Fernandes da Cunha.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o montante das
suas quotas.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

6 de Abril de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000067923

J. A. M. FERNANDES & IRMÃO, L.DA

Sede: lugar de Gilde, São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3782; identificação de pessoa colectiva n.º 502627565; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 122/20011220.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 47 200$, subscrita em dinheiro, pelos só-
cios, na proporção das suas quotas, alterando o artigo 3.º do pacto
social que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros cada e pertencentes uma a cada um dos sócios José
Alberto Morais Fernandes e João Augusto Morais Fernandes.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

6 de Abril de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000067926

NOVAIS FARIA & IRMÃO, L.DA

Sede: lugar da Fornalha, Abação, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2280; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 116/
20011220.

Certifico que referência à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital da sociedade em 502 410$ por incorporação de reservas,
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva
redenominação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas. António Novais Faria, e Manuel Novais Faria,

com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

6 de Abril de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000067928

FRANOVA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FRANCISCO NOVAIS & C.A, L.DA

Sede: Bouça do Felizardo, Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2641; identificação de pessoa colectiva n.º 501799168; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 103/20011219.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 15 108 450$, realizado quanto a
15 000 000$ por incorporação de reservas livres e quanto a
108 450$, em dinheiro, subscrita pelos sócios, na proporção das suas
quotas, alterando o artigo 3.º do pacto social que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores
constantes da escrita e em dinheiro, é de 225 000 euros, represen-
tado por sete quotas, sendo uma de 135 000 euros, pertencente ao
sócio Francisco Novais, uma de 52 500 euros, pertencente à sócia
Ana de Jesus da Silva Castro e cinco iguais de 7500 euros, perten-
centes, uma a cada um dos sócios Serafim da Silva Castro Novais,
Ana Maria de Castro Novais Silva, Maria Manuela de Castro
Novais Lopes, Francisco Alberto Castro Novais e Rui Manuel Cas-
tro Novais.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 1000067932

SILVA, MORGADO & C.A, L.DA

Sede: Rua de São Tiago, Candoso, São Tiago,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5673; identificação de pessoa colectiva n.º 503976571; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 2410$, subscrito em, dinheiro, pelos
sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação
para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Fernando Licínio Silva Morgado, e Maria He-

lena Cabral da Silva Peixoto, com uma de 1750,00 € cada; e Ana
de Belém Guimarães Pereira, com uma de 2500,00 €.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

2 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto de
Oliveira Varela. 1000067933

PASTELARIA MIMOSAS, L.DA

Sede: Rua de Ribeirais, Selho, São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4636; identificação de pessoa colectiva n.º 503291714; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 83/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 602 410$, subscrito em dinheiro, pelo
sócio, e a respectiva redenominação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócio e quota: Armando de Freitas Alves, com duas quotas de

2500,00 € cada uma.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

4 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto de
Oliveira Varela. 1000067935

CASTELAR & C.A, L.DA

Sede: lugar de Casas Novas, freguesia de Selho,
São Lourenço

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1771; identificação de pessoa colectiva n.º 501153039; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 88/20011220.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi
efectuado e sua redenominação do capital e adopção do capital
mínimo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 88/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 202 410$ em dinheiro pelos só-
cios na proporção das suas quotas.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Domingos Emílio Castelar Oliveira e mulher

Joaquina de Castro Silva Castelar Oliveira, cada um com uma de
2500,00 €.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

4 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067937

TOFATUTI � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Sede: lugar da Rua de Santo António, 42,
freguesia de Taboadelo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5763; identificação de pessoa colectiva n.º 504068482; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 86/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado e sua redenominação do capital e adopção do capital míni-
mo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 3; apresentação n.º 86/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 602 410$ em dinheiro pelos só-
cios na proporção das suas quotas.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: José António Ferreira Ribeiro e mulher Maria

de Fátima de Oliveira Gonçalves Ribeiro, cada um com uma de
2500,00 €.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

4 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067939

FÁBRICA DE PEÚGAS PARMA, L.DA

Sede: lugar do Barridinho, freguesia de Selho,
São Cristóvão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4077; identificação de pessoa colectiva n.º 502881100; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 82/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado e sua redenominação do capital e adopção do capital míni-
mo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 4; apresentação n.º 82/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 602 410$ em reservas livres pe-
los sócios na proporção das suas quotas:

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Parcídio Fernando Antunes Raimundo e mulher

Maria José Ferreira, cada um com uma 1875,00 €; Augusto Jorge
Ferreira Raimundo, com uma de 1000,00 euros, e Gastão Ferreira
Raimundo, com uma de 250,00 euros.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

4 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067941

O BULE � CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do Mousinho de Albuquerque,
Edifício Cidade Berço, 11, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4368; identificação de pessoa colectiva n.º 503127582; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 73/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado e sua redenominação do capital e adopção do capital míni-
mo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 77/20011220.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 602 410$ em dinheiro pelos só-
cios na proporção das suas quotas.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Eva Alexandrina de Oliveira Mendes, com uma

de 2500,00 €, Rui Manuel Mendes Lima Carreira e Jorge Daniel
Mendes Lima Carreira, cada um com uma de 1250,00 €.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

4 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067942

PLAYKID � DIVERSÕES, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, à Quintã, Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6115; identificação de pessoa colectiva n.º 504243055; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/20011220.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital da sociedade em 602 410$, subscrito em dinheiro, pelos sócios
na proporção das suas quotas, e a respectiva redenominação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Eduardo Meireles & C.ª, L.da; e Maria Paula

Cepa Jordão, com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

3 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto de
Oliveira Varela. 1000067944

SERRALHARIA JOTIALU, L.DA

Sede: Na Rodovia de Covas, lote 7, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5915; identificação de pessoa colectiva n.º 504130595; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/20011220.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social em 9 024 100$, subscrita em dinheiro, pelos
sócios, na proporção das suas quotas, alterando os artigos 1.º e 3.º
do pacto social que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Serralharia
JOTIALU, L.da e continua a ter a sua sede na Rodovia de Covas,
lote 7, da freguesia de Urgeses, concelho de Guimarães.

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 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 40 000 euros, pertencente ao sócio José Alberto Mendes
Ribeiro e outra do valor nominal de 10 000 euros pertencente à
sócia Ana Perpétua Gonçalves.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato social.

3 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto de
Oliveira Varela. 1000067945

TALHO FARIAS, L.DA

Sede: lugar do Pontido, freguesia de Selho São Cristóvão,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4575; identificação de pessoa colectiva n.º 503247758; data da
apresentação: 04032002.
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Certifico com foi feito o depósito legal dos documentos na pas-
ta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de
contas de 2000.

28 de Março de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000067946

CENTRO DE INGLÊS GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde Margaride, 409, 1.º,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6403; identificação de pessoa colectiva n.º 504461990; data da
apresentação: 28022002.

Certifico com foi feito o depósito legal dos documentos na pas-
ta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de
contas de 2000.

28 de Março de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000067949

TÊXTEIS FREITAS MACHADO, S. A.
Sede: Rua de Santo Amaro, 852,

freguesia de Mascotelos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 495; identificação de pessoa colectiva n.º 500355126; data da
apresentação: 28032002.

Certifico com foi feito o depósito legal dos documentos na pas-
ta respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de
contas de 2000.

28 de Março de 2002. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
1000067952

ANAFREX � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de D. Guilherme Augusto, Selho São Jorge,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3320; identificação de pessoa colectiva n.º 502280905; inscri-
ção n.º 2; data da apresentação: 50/20011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 602 410$, subscrito em dinheiro, pe-
los sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva
redenominação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Francisco de Almeida Feritas, e mulher Ana

Aida de Oliveira Ribeiro, com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

28 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto
de Oliveira Varela. 1000067955

CONSTRUÇÕES S. TORCATO, L.DA

Sede: lugar da Corredoura, freguesia de São Torcato

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1732; identificação de pessoa colectiva n.º 501087583; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 6 028 920$, em dinheiro alterando
os artigos 4.º e aditando um parágrafo que será o único ao 5.º do
pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 70 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde

à soma de três quotas iguais de 20 000 euros, pertencentes, uma de
cada um dos sócios António Maria Casto Fernandes, João de Car-
valho Mendes e José Carvalho Mendes.

ARTIGO 5.º

§ único. À gerência ficam desde já atribuídos poderes para com-
prar e vender imóveis e veículos automóveis, bem como para cele-
brar contratos de locação financeira e de aluguer de longa duração.

Certifico ainda que foi depositado o texto completo e actualiza-
do do contrato da sociedade.

28 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067958

BATISTA & NORBERTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8236/20020220; inscrição n.º 1; número de data da apresen-
tação: 53/20020220.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º João Lopes Batista, número de identificação fiscal 156114496,
natural da freguesia de Prazins (Santo Tirso), residente na Rua de
Barreiros, 466, freguesia de Vermil, ambas do concelho de Guima-
rães, casado com Maria da Conceição Gomes Mendes sob o regi-
me de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 5963991, emitido em 19 de Junho de 2000 em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil.

2.º Norberto Alves Esteves, número de identificação fiscal
198912978, natural da freguesia de Covas do Barroso, concelho de
Boticas, residente na Quinta da Graciosa, freguesia de Arca, con-
celho de Ponte de Lima, casado com Catarina da Conceição Go-
mes Pires Esteves sob o regime de comunhão de adquiridos, por-
tador do bilhete de identidade 10256999, emitido em 10 de Janeiro
de 2000 em Vila Real pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Batista & Norberto � Socie-
dade de Construção, L.da e tem a sua sede na Rua de Barreiros,  466,
freguesia de Vermil, concelho de Guimarães.

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, nomeadamente colocação de tectos falsos e divisórias.

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 de capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da Sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, e 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;
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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

1 � Carece do consentimento da Sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a Sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas 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) Falência de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não

sócios.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000067840

TRANSFORMALUX � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8229/20020322; inscrição n.º 1; número de data da apresen-
tação: 67/20020322.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Março de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Domingos Magalhães Martins, número de identificação fis-
cal 168437384, natural da freguesia de Cerca, concelho de Ribeira
de Pena, residente no lugar de Cruzeiro, freguesias de Barco, do
concelho de Guimarães, casado com Maria Alice Ferreira Gomes
sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de
identidade n.º 10304636, emitido em 10 de Julho de 2001, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Marco Paulo Pereira Magalhães, número de identificação fis-
cal 225915126, solteiro, natural da freguesia de Azurém, concelho
de Guimarães, residente no lugar do Cruzeiro, dita freguesia de
Barco, portador do bilhete de identidade n.º 12626672, emitido em
6 de Abril de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

3.º Carina Sofia Pereira Magalhães, número de identificação fis-
cal 225915111, solteira, natural da freguesia de Barco, já referida,
onde também reside no lugar do Cruzeiro, portadora do bilhete de
identidade n.º 12626659, emitido em 24 de Março de 2000, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TRANSFORMALUX �
Decorações, L.da e tem a sua sede no lugar do Cruzeiro, freguesia
de barco, concelho de Guimarães.

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 da construção
civil, nomeadamente reparação de edifícios. Prestação de serviços
de decoração de interiores.

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
10 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
7000 euros, pertencente ao sócio Domingos Magalhães Martins e
outras duas iguais do valor nominal de 1500 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes 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 todos os sócios que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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 quotas sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000067841

ÁLVARO MOREIRA DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8227/20020109; inscrição n.º 1; número de data da apresen-
tação: 42/20020109.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Novembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram: Álvaro
Moreira da Silva, número de identificação fiscal 202922596, natu-
ral da freguesia de Mindelo, concelho de Vila do Conde, residente
no lugar da Quinta, freguesia de Gominhães, do concelho de Gui-
marães, casado com Fátima da Conceição Matos Melo sob o regi-
me de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 10620625, emitido em 24 de Outubro de 2000, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de
identidade.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, e não sendo sócio
de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Álvaro Moreira da Sil-
va, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Quinta, fre-
guesia de Gominhães, concelho de Guimarães.

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 artes
gráficas.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado pelo sócio, bem como a sua representação, ca-
bem 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 pró-
pria quando necessária.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000067846

COUTO OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8220/20020322; inscrição n.º 1; número de data da apresen-
tação: 68/20020322.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Março de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º António Manuel do Couto Oliveira, número de identificação
fiscal 187670285, natural da freguesia de Briteiros, (Santa
Leocádia), concelho de Guimarães, onde reside no lugar de Aredes,
casado com Carla da Conceição Ribeiro Freitas Oliveira sob o re-
gime de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identida-
de n.º 9366726, emitido em 17 de Outubro de 2001, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º Agostinho Fernandes da Silva, número de identificação fis-
cal 165059788, natural da freguesia de Souto (Salvador), concelho
de Guimarães, residente na Rua Nova dos Bombeiros, entrada 149,
1.º esquerdo, freguesia de Caldas das Taipas, do mesmo concelho
de Guimarães, casado com Beatriz de Jesus Couto Oliveira sob o
regime de comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identi-
dade n.º 9197945, emitido em 7 de Junho de 2001, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Couto Oliveira & Fernandes, L.da

e tem a sua sede no lugar de Aredes, freguesia de Briteiros, (Santa
Leocádia), concelho de Guimarães.

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 da construção
civil, nomeadamente prestação de serviços de instalações de
cablagens para telecomunicações.

2 � A sociedade poderá participar me 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 conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e 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 quotas sem prévio consentimento da sociedade.

Declaram finalmente os outorgantes: que a gerência fica desde já
autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do capital so-
cial depositado, a fim de custear as despesas de constituição, ins-
talação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000067849

SARAIVA & SANTOS � LABORATÓRIOS DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8221/20020214; inscrição n.º 1; número de data da apresen-
tação: 56/20020214.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Fevereiro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Aveni-
da do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Bruno Saraiva dos Santos, número de identificação fiscal
210770554, solteiro natural de Moçambique, residente na Rua de
Damião de Góis, 156, 3.º hab 26, freguesia de Senhora da Hora,
concelho de Matosinhos, portador do bilhete de identidade
n.º 10492094, emitido em 4 de Outubro de 1996 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.º Frederico Justo Rodrigues dos Santos, número de identifica-
ção fiscal 218276630, solteiro, natural de França, residente na Rua
do Pinheiro, caixa 131, freguesia de Vilar de Perdizes, concelho de
Montalegre, portador do bilhete de identidade n.º 11099791, emiti-
do em 20 de Dezembro de 2000 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saraiva & Santos � Laborató-
rio de Prótese Dentária, L.da e tem a sua sede na Rua de Gil Vicente,
36, Centro Comercial Palmeiras, sala 5, freguesia de São Paio,
concelho de Guimarães.

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 fabricação e comercia-
lização de próteses dentárias.

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
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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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

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, ven-
cendo-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

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 quotas sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular.

ARTIGO 7.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efec-
tuada pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo
social por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice Cas-
tro e Silva Lopes. 1000067852

ROSILVA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Silvares, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3461; identificação de pessoa colectiva n.º 502424362; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 45/20011219.

Certifico com referência à sociedade, foi aumentado o capital da
sociedade em 602 410$, subscrito em dinheiro, pelos sócios na pro-
porção das suas quotas, e a respectiva redenominação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Domingos da Silva Fernandes Oliveira e Arlindo

Pereira Duarte, com uma de 2500,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

28 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto
de Oliveira Varela. 1000067960

CLÍNICA MÉDICA DAS TAIPAS, L.DA

Sede: Largo de José de Sousa Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3265; identificação de pessoa colectiva n.º 502512555; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 46/20011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital da sociedade em 502 410$, subscrito em dinheiro, pe-
los sócios na proporção das suas quotas, e a respectiva redeno-
minação para euros.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Augusto Monteiro Dias de Castro; Mário Ma-

nuel Remísio Dias de Castro; Nuno Manuel Remísio Dias de Cas-

tro; Maria Alcina Pires Dias de Castro; e Nelson de Campos Pe-
reira, com uma de 1000,00 € cada.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contra-
to da sociedade.

28 de Março de 2002. � O Escriturário Superior, José Augusto
de Oliveira Varela. 1000067963

OURO JÓIAS � M. J. S., L.DA

Sede: lugar do Mosteiro, freguesia de São Torcato

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3905; identificação de pessoa colectiva n.º 502738090; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 102/20011219.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, foi efec-
tuado e sua redenominação do capital e adopção do capital míni-
mo com aumento de capital, conforme o texto seguinte:

Inscrição n.º 5; apresentação n.º 102/20011219.
Redenominação do capital para euros e adopção do capital mí-

nimo com aumento de capital de 602 410$ em reservas pelos só-
cios na proporção das suas quotas.

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Manuel Joaquim da Silva Fernandes e mulher

Maria Madalena da Silva Freitas, cada um com uma de 2500,00 €.

A Conservadora interina, (Assinatura ilegível.)

28 de Março de 2002. � O Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000067964

VILA NOVA DE FAMALICÃO

MÁRIO & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4567/980318; identificação de pessoa colectiva
n.º 502129465; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000059016

EDUARDO & SILVA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4233/970320; identificação de pessoa colectiva
n.º 503881546; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

11 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000059006

SERRALHARIA CUPERTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3952/960214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503597732; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

11 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058996

TOPFAN � GESTÃO, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3978/960311; identificação de pessoa colectiva
n.º 503634956; data da apresentação: 010627.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

11 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058990

MARQUES VIEIRA � ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5633/001006; identificação de pessoa colectiva
n.º 505111454; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058975

MARQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 789/770520; identificação de pessoa colectiva
n.º 500652708; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058970

CARNES NOVA ESTRELA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2854/911202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502658347; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058965

PEÚGAS ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4165/970107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503804630; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

11 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058961

RIOVERÃO � FÁBRICA TÊXTIL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2106/880607; identificação de pessoa colectiva
n.º 501990550; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058957

DISCOFILME � ATELIER DE FILMES PARA BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2630/900907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502412267; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058952

PREDIRREIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E PREDIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4441/971127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023926; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058950

O POTE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4544/980303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504108590; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058941

QUINTA DA INSUA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4484/980114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504052217; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058938

TRANSPORTES RIBEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4664/980708; identificação de pessoa colectiva
n.º 504198858; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058905

AFIPRE � AFIAMENTOS DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4485/980114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504052136; data da apresentação: 010627.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058902

FERNANDA & ROSÁRIO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4951/990422; identificação de pessoa colectiva
n.º 504419730; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058897

SERRALHARIA � CARIOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2559/900629; identificação de pessoa colectiva
n.º 502381051; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058893

BORDATORRES � BORDADOS E TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5225/000209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504477798; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

14 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058886

ARAÚJO & FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 466/690704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500315574; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058883

TORNAGÁS � INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS
E AQUECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5021/990624; identificação de pessoa colectiva
n.º 504425722; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058880

JOCEL � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1381/820622; identificação de pessoa colectiva
n.º 501293710; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058876

VIXEL � SOCIEDADE DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2452/900116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502271485; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058871

PUCHI-PUCHI � CRIAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4751/980924; identificação de pessoa colectiva
n.º 504259245; data da apresentação: 010627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058869

JARDINS DE RIBA D�AVE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5127/991029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504408267; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058863

JARDINS DE RIBA D�AVE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5127/991029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504408267; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058860

JOÃO LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 182/610411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500366667; data da apresentação: 010625.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058855

CRUZ MARTINS & WAHL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1782/960728; identificação de pessoa colectiva
n.º 501242953; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058851

MANUFACTURAS MECÂNICAS FLEXUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 98/530203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500181543; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058842

COINDU � COMPONENTES PARA A INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2079/880615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501998055; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058838

FONSECA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4403/971003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503989169; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058833

AZEVEDO RODRIGUES MÓVEIS ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3986/960410; identificação de pessoa colectiva
n.º 503635049; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058831

AQUANORTE � MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4361/970806; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945170; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058804

GRÁFICA DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1347/820317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501311858; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058784

AFIDISCO � MECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3542/940606; identificação de pessoa colectiva
n.º 503242195; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058782

NORFRINOX � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1293/811209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501221450; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058778

OLIVEIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 361/670329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500578796; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058774

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE RODRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 513/710702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500253579; data da apresentação: 010625.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058772

COSTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2849/911125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502656271; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058766

CENTRO DENTÁRIO BOM DENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5674/001121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505131315; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058763

SEMPARAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5669/001117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505155320; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058757

QUINTA DO AVE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4944/990415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504549669; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058751

QUINTA DO AVE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4944/990415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504549669; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058749

FOTO FERREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3636/941108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503325376; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058745

3D � MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4086/960918; identificação de pessoa colectiva
n.º 503727725; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058743

CORSANO � SOCIEDADE DE CULTURA FÍSICA
E DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1987/880107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501916601; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058738

BMA � EMPRESAS DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4212/970228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842451; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058733

MIRANDA & SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1403/820827; identificação de pessoa colectiva
n.º 501309292; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058730

MIRANDA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4606/980428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504154281; data da apresentação: 010625.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058729

IDALINA DA SILVA GUIMARÃES E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 191/610912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506280; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058725

CONSTANTINO CARNEIRO DE SOUSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 965/790711; identificação de pessoa colectiva
n.º 500876703; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058721

RUVIL � IMÓVEIS DE RUIVÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3083/921130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502900806; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058715

GURI � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 993/800108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500918490; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058713

SOCIEDADE INDUSTRIAL DO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 73/481127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499616; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

27 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058710

AZEVEDO & JORDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3775/950627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466581; data da apresentação: 010625.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058704

ANTÓNIO CALDEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5035-A/990709; identificação de pessoa colectiva
n.º 504545906; data da apresentação: 010621.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2000.

Conferi e está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058700

AZEVEDO RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2790/910716; identificação de pessoa colectiva
n.º 502592087; data da apresentação: 010601.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
1999.

Conferi e está conforme.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058697

FERNANDES & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3788/950721; identificação de pessoa colectiva
n.º 503478695; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/
011126.

Certifico que foi deliberado aumentar ao capital social da dita
sociedade de 450 000$ para 10 465 161$, sendo o aumento de
10 015 101$, todo ele realizado em dinheiro e já entrado na caixa
social e subscrito do seguinte modo:

a) Cada um dos sócios reforça a sua quota de 150 000$, com uma
quantia de 3 338 387$, ficando assim cada um com uma só quota
de valor nominal de 3 488 387$;

b) Redenominar em euros as quotas representativas do capital
social da sociedade, mediante a aplicação da taxa de conversão;

c) Alterar, no contrato de sociedade, o artigo 2.º, o qual passa a
ter a seguinte nova redacção:

2.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores constante da escrita social é de
52 200 euros, dividido em três quotas iguais de 17 400 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios Manuel da Silva Costa, José
António da Silva Morais e Paulo Fernandes.

Conferi e está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 3000058691

VESTAVE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3361/930726; identificação de pessoa colectiva



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 147 � 28 de Junho de 200213 606-(204)

n.º 503052345; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
011126.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam o
aumento de capital, do montante de 602 410$, realizado em dinhei-
ro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e alteração
parcial do pacto, consistente na modificação da redacção do arti-
go 5.º, ficando a contar:

Capital: 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) Elisabete Maria Silva Machado com  uma quota de 2500 euros;
2) Olga Machado da Silva, com uma quota de 2500 euros.

Conferi e está conforme.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058687

MSR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4215/970303; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842281; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/011105.

Certifico que a sede da sociedade acima referida é na Avenida
de Albano Valente Compadre, 946, freguesia de Pousada de
Saramagos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058684

MSR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4215/970303; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842281; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 14/011105.

Certifico que foram reconduzidos os membros da gerência.
Prazo: 2001/2004.
Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferi e está conforme.

16 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058680

FAMALIDIS � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3889/951124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503551791; inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 38/011127.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam o
aumento do capital, do montante de 5 024 100$, realizado em di-
nheiro, subscrito da seguinte forma: entrada do montante de
12 050$, mediante o aumento do valor das actuais 5000 acções, e
a entrada do montante de 5 012 050$, através da emissão de
5000 novas acções e alteração parcial do pacto, consistente na
modificação do artigo 5.º, ficando a constar:

Capital: 50 000 euros, dividido em 10 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros, cada uma.

Conferi e está conforme.

27 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058674

CONFECÇÕES ALMEIDA & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3385/930901; identificação de pessoa colectiva

n.º 503066095; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/
011127.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam o
aumento do capital do montante de 602 410$, realizado em dinheiro,
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e alteração
parcial do pacto com redenominação, consistente na modificação da
redacção do artigo 3.º, ficando a constar:

Capital: 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) José Carlos Machado de Almeida, com uma quota de

4750 euros;
2) Vítor Joaquim Machado Alves, com uma quota de 250 euros.

Conferi e está conforme.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000058668

VILA VERDE

CERÂMICA CERCAR, S. A.
Sede: lugar do Cruto, Cervães, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 145/810617; identificação de pessoa colectiva n.º 500642141;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 31/011219.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que foi reforçado
o capital social com redenominação para euros, e alterado os arti-
gos 4.º e n.º 2 do 12.º que passam a vigorar com o teor seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 750 000 euros,
dividido em 150 000 acções do valor nominal de 5 euros cada.

2 � O capital poderá ser elevado até 2 500 000 euros por deli-
beração em assembleia geral que fixará, nos termos da lei, as con-
dições de subscrição e as categorias de acções a emitir.

ARTIGO 5.º

2 � A cada 200 acções cabe um voto.

Conforme com o original.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 1000067447

IRMÃOS PEREIRA, L.DA

Sede: lugar de Laranjeira, Covas, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 343/921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502883430;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/011219.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que foi reforça-
do o capital social com redenominação para euros, 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
42 810 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
14 270 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Arnaldo José
Cardoso Pereira, Amadeu Cardoso Pereira, Manuel Cardoso Pereira.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 90 000 euros.

Conforme com o original.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 1000067446

CERÂMICA DO MINHO � EXTRACÇÃO DE BARROS, S. A.
Sede: lugar de São Gens, Cabanelas, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 656/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504387146;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 30/011219.
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Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que por delibe-
ração de 21 de Maio de 2001 foram designados os órgãos sociais
para o triénio de 2001/2003, respectivamente, compostos pelos
membros seguintes, constantes da seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes até
ao limite de 2 500 000 euros mediante deliberação do conselho de
administração, o qual fixará em cada caso os respectivos termos e
condições.

No que se refere ao ponto cinco deliberado por unanimidade a
recondução dos órgãos sociais para o triénio 2001/2003 ou seja:

Assembleia geral: presidente � Dr. José Augusto Cardoso
Rodrigues Braga; secretário: José Fernandes Pogeira.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Alberto
Hargreaves Fernandes Pimenta; vogal: António Armando Pinto da
Rocha; vogal: Joaquim Magalhães Araújo.

Fiscal único: Paulo Figueiredo, Palmira Caravela e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. António
Paulo Marques Figueiredo, revisor oficial de contas n.º 617, efec-
tivo, e para fiscal único suplente a Dra. Palmira Fernandes Martins
Caravela, revisora oficial de contas n.º 701.

Conforme com o original.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 1000067445

AQUECILOURE � AQUECIMENTO E PICHELARIA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, Loureira, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 538/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503994820;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/011219.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que foi reforça-
do o capital social com redenominação para euros, 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 em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, pertence uma a cada um dos sócios, José Carlos
Pereira Araújo e Maria Manuela Pereira Araújo.

Conforme com o original.

19 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 1000067442

RESTAURANTE DO ALÍVIO, L.DA

Sede: lugar de Gandra, Soutelo, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 491/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503600920;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/011219.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que foi reforça-
do o capital social com redenominação para euros, 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 duas quotas iguais de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertence a cada um dos sócios, Paulo
Dionísio de Sousa Solha e Maria Adelaide de Sousa Solha
Rodrigues.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta careça nas condições de reembolso e juros a fixar em
assembleia geral.

Conforme com o original.

19 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
Fernandes de Barros Barbosa. 1000067438

BRAGANÇA
BRAGANÇA

LUXIMPORT � ARTIGOS DE MARROQUINARIA
E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1430/020418; identificação de pessoa colectiva n.º 505915995;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020418.

Certifico que Fabrice Noel Rodrigues, solteiro, maior constitui
uma sociedade unipessoal que se rege nos termos do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUXIMPORT � Artigos de
Marroquinaria e Acessórios, Unipessoal, L.da, com sede no Cruza-
mento de Cabeça Boa, freguesia de Sama, concelho e distrito de
Bragança.

§ único. A sociedade, por simples deliberação de gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para limítrofe bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer
ponto do país e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de importação, expor-
tação, comercialização e distribuição de artigos de marroquinaria,
acessórios de pele, artigos de viagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5500 euros.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio Fabrice
Noel Rodrigues que é desde já nomeado gerente, ou de pessoas que
venham a ser por ele designados.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma de
sociedade já existente ou a constituir, qualquer que seja a sua na-
tureza ou objecto, bem como no capital de sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas e
desde que em sociedades por quotas não fique na situação de úni-
co sócio dessa sociedade.

18 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000066463

ALEGROLAR � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 681/
921002; identificação de pessoa colectiva n.º 502845872; inscri-
ção n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data das apresen-
tações: 11 e 15/020422.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alte-
rado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 39 903,83 euros, representado por seis quotas, sendo uma
do valor nominal de 20 749,99 euros, pertencente à sócia Maria
Julieta de Barros, outra do valor nominal de 15 961,53 euros, per-
tencente à sócia Irene Maria Fernandes Torres de Barros, e quatro
iguais do valor nominal de 798,08 euros, cada uma, pertencente uma
à sócia Ana Maria de Barros Afonso, outra à sócia Maria de Fáti-
ma Carvalho Martins, outra à sócia Maria Augusta Martins e a
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outra, em comum, às sócias, Maria Julieta de Barros, Irene Maria
Fernandes Torres de Barros, Ana Maria de Barros Afonso, Maria
de Fátima Carvalho Martins e Maria Augusta Martins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, representado por seis quotas, sendo uma do valor
nominal de 26 540 euros, pertencente à sócia Maria Julieta de Bar-
ros, outra do valor nominal de 15 300 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Gonçalves Estevinho Pires Mesquita, outra do valor nomi-
nal de 5100 euros, pertencente à sócia Irene Maria Fernandes Tor-
res Barros e três quotas iguais, do valor nominal de 1020 euros, cada
uma, pertencentes, uma à sócia Ana Maria Barros Afonso, outra à
sócia Maria de Fátima Carvalho Martins e a outra à sócia Maria
Augusta Martins.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um
gerente, sócio ou não.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de fa-

vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, es-
tranhos ao objecto social.

Deliberaram, ainda, manter como gerente Nuno Álvaro Vaz.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

22 de Abril de 2002. � O Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000066464

NUNO ÁLVARO VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 125/
690412; identificação de pessoa colectiva n.º 500390479; inscrição
n.º 8 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 5 e 9/020422.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi alte-
rado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 973,55 euros, representado por sete quotas, sendo uma
no valor nominal de 6419,53 euros pertencente ao sócio Nuno Ál-
varo Vaz, outra de valor nominal de 3840,74 euros pertencente ao
sócios Manuel Augusto Moreira de Barros, e cinco iguais, do va-
lor nominal de 142,66 euros, cada uma, pertencentes, uma ao só-
cio Manuel Augusto Moreira de Barros, outra à sócia Ana Maria
de Barros Afonso, outra à sócia Maria de Fátima Carvalho Martins,
outra ao sócio Telmo Augusto Alves e a outra, em comum, aos
sócios, Nuno Álvaro Vaz, Manuel Augusto Moreira de Barros, Ana
Maria de Barros Afonso, Maria de Fátima Carvalho Martins e
Telmo Augusto Alves.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, representado por seis quotas, sendo uma do valor
nominal de 13 470 euros, pertencente ao sócio Nuno Álvaro Vaz,
outra do valor nominal de 8750 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Gonçalves Estevinho Pires Mesquita, outra do valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto Moreira de
Barros, e três quotas iguais, do valor nominal de 510 euros, cada uma,
pertencentes, uma à sócia Ana Maria Barros Afonso, outra à sócia
Maria de Fátima Carvalho Martins e a outra ao sócio Telmo Augusto
Alves.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, pertencente a um
gerente, sócio ou não.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de fa-

vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, es-
tranhos ao objecto social.

Deliberaram, ainda, manter como gerente Nuno Álvaro Vaz.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000066465

VIRIATO PIRES & LÁZARO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 561/
900730; identificação de pessoa colectiva n.º 502392800; data da
apresentação: 020422.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000066467

TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES E MARMORITES NEVES
& NOGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 703/
930216; identificação de pessoa colectiva n.º 502929855;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 5/020422.

Certifico que o ex-sócio gerente Zulmiro Nogal Fernandes, re-
nunciou ao exercício das funções de gerência que efectuava na
sociedade acima referenciada, e que relativamente à mesma socie-
dade, o pacto foi alterado, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada uma delas pertencente a cada um dos sócios Vítor
Manuel Neves e Prazeres da Conceição Nogal.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000066466

AFONSO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 282/
790212; identificação de pessoa colectiva n.º 500813671; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/020423.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando nos termos seguintes:

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares de capital, até ao décuplo do capital social.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

9 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000068302

CARRAZEDA DE ANSIÃES

JOSÉ BALTAZAR GOMES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE AZEITE, EIRL

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães.
Matrícula n.º 2/980617; identificação de pessoa colectiva
n.º 804623147; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
020326.

Certifico que no estabelecimento em epígrafe se procedeu ao
aumento do capital para 5000 euros, após o reforço de 602 410$,
em dinheiro subscrito pelo titular, redenominação para euros e al-
teração parcial do acto constitutivo quanto ao artigo 4.º, pelo que
o seu capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros.
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Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Pinto Filipe
da Costa. 1000060319

FREIXO DE ESPADA À CINTA

FREIXOBRITA � BRITAS E AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta. Ma-
trícula n.º 10/970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503374873;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20020328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Aumento, redenominação e alteração parcial do pacto social.
Apresentação n.º 8/20020328.
Aumento, redenominação e alteração parcial do pacto social.
Artigos alterados: 5.º e 6.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$ subscrito em dinhei-

ro na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1 � Rui Manuel Ramalho Araújo, 2500,00 euros;
2 � Helena Maria Ramalho Araújo, 2500,00 euros.

Está conforme.

21 de Abril de 2002. � O Conservador interino, Luís Fernandes
Laboreiro Henriques. 1000066472

BORGES & SOEIRO, SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 8/970303; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 3/20020327.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte registo:

Aumento, redenominação e alteração parcial do pacto.
Apresentação n.º 3/20020327.
Facto: aumento, redenominação e alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$ subscrito em

dinheiro na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 � José Manuel Tasso Figueiredo Borges de Sousa, 2500,00 euros;
2 � Maria de Jesus Pimenta Soeiro, 2500,00 euros.

Está conforme.

18 de Abril de 2002. � O Conservador interino, Luís Fernandes
Laboreiro Henriques. 1000065923

MACEDO DE CAVALEIROS

MACMEBRA � ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 339; identificação de pessoa colectiva
n.º 504080695; data do depósito: 020408.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado,
nas pasta respectiva o depósito das contas relativas ao ano de 2001.

18 de Abril de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000066861

ANTÓNIO MANUEL FERNANDES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 36; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 2/020419.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterada a
sede para Rua de Viriato Martins, 32, Macedo de Cavaleiros.

19 de Abril de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000065965

MIRANDELA

SOUSA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 166/011123; identificação de pessoa colectiva n.º 501125728;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/231101.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade.
Alteração do artigo 5.º e redenominação.
Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em dinheiro.
Subscrição de: 602 410$ em dinheiro, sendo 406 627$ pelo só-

cio A e 193 783$ pelo sócio B.
Redenominação do capital social.
Sócios e quotas:
A � Manuel António Morais, 3375,00 €.
B � Maria Augusta Fernandes Morais, 1625,00 €.

Conferida está conforme o original.

23 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes
Pimentel Raimundo Santos. 1000066501

SOUSA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 166/011123; identificação de pessoa colectiva n.º 501125728.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe acima
referenciada foram depositados na respectiva pasta os documentos
referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

23 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes
Pimentel Raimundo Santos. 1000066499

SODUOL � SOCIEDADE DURIENSE DE ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 739/020317; identificação de pessoa colectiva n.º 501512870;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/180302.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato de sociedade.
Alteração do artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SODUOL � Sociedade
Duriense de Óleos, L.da, tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril,
273, bloco B-G, freguesia e concelho de Mirandela, e durará por
tempo indeterminado, contando-se o seu início a partir do dia 2 de
Maio de 1985.

Conferida está conforme o original.

18 de Abril de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000066498

CONSTRUÇÕES � DOMINGOS MAGALHÃES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 741;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/26032002.

Constituição de sociedade

No dia 4 de Fevereiro de 2002, no Cartório Notarial de Valpaços,
perante mim, Maria Cristina dos Reis Santos, respectiva notária,
compareceram como outorgantes:

1.º Domingos Magalhães Gonçalves, número de identificação
fiscal 191449032, titular do bilhete de identidade n.º 10967180,
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emitido em 26 de Fevereiro de 1998, pela DGRN, Serviços de Iden-
tificação Civil de Bragança, natural da freguesia de Rossas, conce-
lho de Vieira do Minho, residente no Alto da Cotovia, lote 18, lu-
gar e freguesia de Vassal, deste concelho, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Maria da Luz Pereira Pinto Maga-
lhães.

2.ª Maria da Luz Pereira Pinto Magalhães, número de identifica-
ção fiscal 191627623, titular do bilhete de identidade n.º 10207040,
emitido em 30 de Março de 2000, pela DGRN, Serviços de Identi-
ficação Civil de Bragança, esposa do primeiro outorgante, com ele
residente e natural de Moçambique.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade.

E declararam que constituem entre si uma sociedade comercial
por quotas, nos termos das cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções � Domingos Magalhães
& Pinto, L.da, e tem a sua sede no lugar dos Eixos, freguesia de
Suçães, concelho de Mirandela.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para qualquer outro local do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social, quer em território nacional quer
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

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, pertencentes uma a cada um dos sócios, Domingos
Magalhães Gonçalves e Maria da Luz Pereira Pinto Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo dos gerentes, sócios ou não.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência, poderá com-
prar, dar e tomar de arrendamento ou locação quaisquer bens, para
e da sociedade, mesmo em leasing, independentes dos prazos, po-
dendo alterar os respectivos contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até 20 vezes o capital social e ou suprimentos, nas con-
dições que vierem a ser estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo nos demais casos do consentimento da sociedade que terá o
direito de preferência em primeiro lugar, cabendo este direito aos
sócios não cedentes se aquela o não desejar.

Disseram ainda os outorgantes que deliberam nomear gerentes da
sociedade os sócios Domingos Magalhães Gonçalves e Maria da
Luz Pereira Pinto Magalhães.

Disposição transitória

Para efeitos da alínea b) do n.º 5 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais a gerência fica desde já autorizada a pro-
ceder ao levantamento do capital social, depositado na instituição
de crédito em nome da sociedade, a fim de fazer às despesas de
constituição, seu registo, aquisição de bens de equipamento e des-
pesas de instalação.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
1000066496

JOÃO ISMAEL & ISMAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 745;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/15042002.

Constituição de sociedade

No dia 22 de Março de 2002, no Cartório Notarial de Mirandela,
perante mim, licenciada Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oli-
veira, respectiva notária, compareceram como outorgantes: João
Paulo da Silva Ismael, número de identificação fiscal 187469776,
bilhete de identidade n.º 9642925 de 15 de Novembro de 2000, dos
Serviços de Identificação Civil de Bragança, e mulher Paula
Manuela Vaz Marques Ismael, número de identificação fiscal
200339036, bilhete de identidade n.º 11577884 de 15 de Novembro
de 2000 dos Serviços de Identificação Civil de Bragança, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da fre-
guesia e concelho de Mirandela, residentes na Rua da Paz, 12, fre-
guesia de Carvalhais, do mesmo concelho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma socieda-
de comercial por quotas, nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Ismael & Ismael, L.da e tem
a sua sede na Avenida das Amoreiras, Centro Comercial, loja 14,
freguesia e concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto venda de telemóveis e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e está dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios.

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 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimen-
to da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, cabendo este direito, em segundo aos sócios não
cedentes.

Declararam ainda os outorgantes que os gerentes os designados
ficam, desde já, autorizados a levantar as importâncias depositadas
em nome da sociedade para fazer às despesas de constituição e
registo da mesma e outras necessárias à prossecução da sua activi-
dade.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
1000066494

ALBERTO CLÁUDIO � ARTES DE CARPINTARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula
n.º 746; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
15042002.

Documento complementar elaborado para os efeitos a que se refere
o n.º 4 do artigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais.

Alberto António Cláudio, casado sob o regime de comunhão geral
de bens com Isabela Augusta Martins dos Santos Cláudio, natural
de Mirandela, número de identificação fiscal 201381559 e bilhete
de identidade n.º 10356623, de 12 de Abril de 1999 emitido pelo
Arquivo de Identificação de Bragança, residente em Mirandela,
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constitui nos termos do n.º 1 do artigo 270.º-A do Código das Socie-
dades Comerciais, a sociedade unipessoal por quotas nos seguintes
termos:

1.º

A sociedade adopta a firma Alberto Cláudio � Artes de Carpin-
taria, Sociedade Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Avenida de
25 de Abril, 133, 1.º esquerdo, trás, em Mirandela.

2.º

Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para qualquer parte do país.

3.º

A Sociedade tem por objecto carpintaria e montagem de traba-
lhos de carpintaria.

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

5.º

A administração e representação da Sociedade, remunerada ou
não fica afecta a um ou mais gerentes conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para obrigar a Sociedade é necessário a assinatura do
único gerente.

6.º

O sócio fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurídicos
com a Sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares.

Mais declara que:
1 � Nos termos do n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das So-

ciedades Comerciais, não é sócio de mais nenhuma sociedade
unipessoal por quotas.

2 � Que o gerente nomeado fica, desde já, autorizado a efec-
tuar o levantamento do capital social depositado em nome da so-
ciedade para fazer face às despesas de constituição e registo da mes-
ma, bem como a aquisição de bens de equipamento.

São juntos ao presente escrito particular que dele passam a fa-
zer parte integrante:

a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido em
12 de Março de 2002 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em
27 de Março de 2002 na Caixa Económica Montepio Geral, no
Balcão em Mirandela;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva
n.º P506083560, actividade 45 420.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 1000066493

VINHAIS

HIDROTUELA � HIDROELÉCTRICA DO TUELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 2259;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336676; inscrição n.º 26;
número e data da apresentação: 7/020419.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Apresentação n.º 7/020419.
Alteração parcial do contrato social.
Artigo alterado: 2.º
Sede: Central de Torga, freguesia de Vale das Fontes, concelho

de Vinhais.
O artigo 2.º passou a ter a seguinte composição:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade passa a ter a sua sede na Central de Torga,
freguesia de Vale das Fontes, concelho de Vinhais, podendo esta

ser deslocada livremente, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, pelo conselho de administração.

2 � Também o conselho de administração poderá livremente
criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Barrei-
ra Lopes. 1000066473

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

MEGAESTRUTURA � GABINETE DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 1927/
930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503027561; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20011213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.

Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos dois sócios com 301 205$ cada.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertencente uma a cada um dos sócios, José
Júlio Nobre Fernandes Martins e Manuela Alexandra Pinto Franco
Ramos Martins.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 1000064758

VIRGÍLIO RIBEIRO � CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2365/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504153714;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: (of.) 9/20011213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Maria Isabel Mendes dos Reis,
por renúncia.

Data: 29 de Novembro de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 1000064757

VIRGÍLIO RIBEIRO � CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Covilhã. Matrícula n.º 2365/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504153714; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/20011213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redeno-
minação.
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Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em
numerário pelos dois sócios com 301 205$ cada.

Artigos alterados: 3.º e 7.º, os quais ficaram 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 duas quotas de
2500 euros, cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos só-
cios José Miguel dos Reis Ribeiro da Silva e Paulo Jorge dos Reis
Ribeiro da Silva.

7.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica confiada aos sócios José Miguel
dos Reis Ribeiro da Silva e Paulo Jorge dos Reis Ribeiro da Silva
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a interven-
ção de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da socieda-
de o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actua-
lizada.

Conferida, está conforme.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria Pro-
ença Serra dos Santos. 1000064756

VILA DE REI

LAMEIRANCHA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 119/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505800225;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020418.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de gerente e José António Luís Manso
Catarino, em 15 de Abril de 2002, por renúncia.

Está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000066247

DENTALREI, CLÍNICA DENTÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 53/950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503365300;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/020416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Transformação da sociedade em unipessoal:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DENTALREI, Clínica Dentária,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na vila, freguesia e
concelho de Vila de Rei.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a Sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais
e outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto: actividades de medicina
dentária, actividades de prática clínica em ambulatório, actividades
de enfermagem e centro de recolha de sangue.

2 � A Sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor da sócia
Lúcia Cristina Nunes Mendes.

2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares à Sociedade
em montante igual a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da Sociedade, dispensada
de caução e remunerada ou não conforme for deliberado por deci-
são da sócia única, fica afecta a um ou mais gerentes, ficando des-
de já designada gerente a sócia Lúcia Cristina Nunes Mendes.

2 � A Sociedade fica obrigada com a intervenção da referida
gerente.

ARTIGO 5.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da sócias podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000066243

COIMBRA
CANTANHEDE

VEGAS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 911/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503769924;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números
e data das apresentações: 2 e 3/020221.

Certifico que, Carlos Manuel dos Reis da Silva Neto, cessou
funções de gerente.

Data: 1 de Agosto de 2001 e Ângelo José da Cunha Oliveira,
casado, foi designado gerente.

Data da deliberação: 9 de Agosto de 2001.

23 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 1000066614

FIGUEIRA DA FOZ

T. H. R. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2010/961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503787183;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/20020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.

Montante do aumento: 24 100$, realizado por incorporação de
reservas livres, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas em consequência alterado o artigo 3.º o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 50 000,00 €, repre-
sentado por duas quotas iguais, no valor nominal de 25 000,00 €,
uma de cada um dos sócios Humberto Jorge do Nascimento e Ra-
mos e Silvia Marina do Nascimento e Ramos.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000066926

ISABEL VALADAS � CALÇADO E CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2246/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504367102;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/20020327.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de aumento de capital, redenominação e alteração do contra-
to.

Montante do aumento: 1 604 820$, realizado em dinheiro, subs-
crito pela única sócia e em consequência alterado o artigo 3.º o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de 10 000,00 €, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Isabel Maria Valadas
Pedrosa.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000067039

VIEGAS, ANTUNES & MORAIS, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1562/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502913657;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/20020327.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do
contrato.

Montante do aumento: 402 410$, realizado em dinheiro, subscrito
pelos sócios: Alzira Viegas, 125 754$; Anacleto Lopes de Morais,
100 603$; herança de Fernando Roque Antunes, 100 603$; Celeste
Maria Frutuoso Xavier, Arminda Maria Viegas Frutuoso Cavalei-
ro, Maria da Graça Ferreira Mateus Frutuoso Resende, Maria
Augusta Viegas Frutuoso Amaral, casada com Francisco José São
Marcos Amaral, na comunhão de adquiridos e Elisabete Maria
Viegas Frutuoso, casada com Jorge Manuel Pais da Cruz, na co-
munhão de adquiridos, cada um com 15 090$ e em consequência
alterado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de 5000,00 €, e corresponde à soma das oito
quotas dos sócios que são as seguintes: Alzira Viegas, uma quota
de 1562,50 €; Anacleto Lopes de Morais, uma quota de 1250,00 €;
Fernando Roque Antunes, uma quota de 1250,00 €; Celeste Maria
Viegas Frutuoso Xavier, Arminda Maria Viegas Frutuoso Cavalei-
ro, Maria da Graça Ferreira Mateus Frutuoso Resende, Maria
Augusta Viegas Frutuoso Amaral (bem próprio) e Elisabete Maria
Viegas Frutuoso (bem próprio), cada uma, com uma quota de
187,50 €.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
1000067035

SÃO PEDRO � PASTELARIA, PADARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2153/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504140604;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/20020327.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$, para 5000,00 €, sendo o aumento de 602 410$, rea-
lizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das suas
quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º do respec-
tivo contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 € e está dividido em duas quotas de 2500,00 € pertencen-
do uma ao sócio Manuel Rodrigues da Silva Ferreira e outra à sócia
Maria da Glória Salgado da Costa.

O texto do contrato actualizado na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000067033

NABUXCA � ARTIGOS DE CRIANÇA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2158/980417; identificação de pessoa colectiva
n.º 504140477; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 41/20020327.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$, para 5000,00 €, sendo o aumento de 602 410$, rea-
lizado em dinheiro e subscrito pela sócia, tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º do respectivo contrato que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 €, e corresponde à quota de igual valor de que é titular a
sócia Ana Cristina Noiva Ribeiro.

O texto do contrato actualizado na sua redacção actualizada fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000067029

MORAIS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 295/681113; identificação de pessoa colectiva n.º 500850232;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 39/20020327.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 1 000 000$, para 5000,00 €, sendo o aumento de 2410$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios João Paulo da Silva
Morgado e Vítor Filipe da Silva Morgado, na proporção das suas
quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do respec-
tivo contrato que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 €, e à soma de duas quotas iguais de 2500,00 € perten-
cendo uma a cada sócio.

O texto do contrato actualizado na sua redacção actualizada fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000067026

AGROFOZ � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DA FIGUEIRA DA FOZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 454/770526; identificação de pessoa colectiva n.º 500630275.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000067024
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AGROFOZ � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DA FIGUEIRA DA FOZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 454/770526; identificação de pessoa colectiva n.º 500630275.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 1000067022

MONTEMOR-O-VELHO

HOMAR � ELECTRICIDADE, CANALIZAÇÕES E REDES
DE GAZ, L.DA

Sede: Catarruchos, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 173/291289; identificação de pessoa colectiva
n.º 502264659; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 43/
281201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe referida que a
mesma alterou parcialmente o seu contrato, designadamente quan-
to ao seu artigo 3.º que ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

Capital

Reforçado com mais 5 120 500$ por incorporação de reservas
livres pelo que o sócio Horário de Oliveira Marques reforça a sua
quota com mais de 2 304 225$, passando a deter uma quota de
22 554 225$. A sócia Maria da Glória Marques Mamede reforça a
sua quota com 512 050$, passando a deter uma quota do valor de
5 012 050$. O sócio Elmano Augusto de Oliveira Marques, refor-
ça a sua quota com mais 768 075$, passando a deter uma quota de
7 518 075$. O sócio Messia Brado Azenha Ferreira reforça a sua
quota com mais 512 050$, passando a deter uma quota de
5 012 050$. O sócio Júlio Manuel Nogueira Ferreira, reforça a sua
quota com mais 512 050$, passando a deter uma quota de
5 012 050$. O sócio Nélio Jorge Mamede de Oliveira Marques, re-
força a sua quota com mais 512 050$, passando a sua quota para
5 012 050$. Passa para 50 120 500$, correspondentes a 250 000 euros.

Sócios e quotas:
A) Horácio de Oliveira Marques, com uma quota de 112 500 euros;
B) Maria da Glória Marques Mamede, com uma quota de

25 000 euros;
C) Elmano Augusto de Oliveira Marques, com uma quota de

37 500 euros;
D) Messias Brado Azenha Pereira, com uma quota de 25 000 euros;
E) Júlio Manuel Nogueira Ferreira, com uma quota de 25 000 euros;
F) Nélio Jorge Mamede de Oliveira Marques, com uma quota de

25 000 euros.
O Conservador, (Assinatura ilegível.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositada.

Está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Madalena Moreira de Freitas.
1000067774

PAMPILHOSA DA SERRA

JOSÉ GALVÃO TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Ma-
trícula n.º 120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020423.

Certifico que entre João Galvão Trindade e mulher Maria
Josefina Barata Trindade, casados na comunhão de adquiridos, foi

constituída uma sociedade por quotas que se rege nos seguinte ter-
mos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Galvão Trindade, L.da e tem
a sua sede no lugar de Sancha Moura, freguesia e concelho de
Pampilhosa da Serra.

§ único. Por simples deliberação da gerência da sociedade po-
derá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, de valor nominal de 2500 euros cada, pertencente, uma ao
sócio José Galvão Trindade e outra à sócia Maria Josefina Barata
Trindade.

2 � Mediante deliberação prévia da assembleia geral, aos sócios
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária e suficiente
a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

2 � Compreendem-se nos poderes da gerência os de comprar e
vender veículos automóveis.

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 em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida, mas a favor de estranhos depende do prévio consentimen-
to da sociedade, à qual se reserva, em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes em segundo, o direito de preferência, na aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluí-
da 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.

24 de Abril de 2002. � O Ajudante, Carlos José Alexandrino
Beato. 1000068243

PENACOVA

NOVAPIS � MATERIAL APÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 66/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501906614; data da
apresentação: 020327.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000067773
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PENAPARQUE � INVESTIMENTO E GESTÃO
DO PARQUE INDUSTRIAL DE PENACOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 198/
951023; identificação de pessoa colectiva n.º 503536610; data da
apresentação: 020326.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000067772

BENEDITO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 9/
841018; identificação de pessoa colectiva n.º 501354417; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020110.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que a inscrição supra-identificada é do
seguinte teor:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovadas as contas em 11 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000067770

PENELA

TRANSFEOLF � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 204/
20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
22042002.

Certifico que entre Pedro Miguel Rodrigues Ferreira, solteiro,
maior, Elisabete Maria Gomes de Oliveira, solteira, maior e João
Ferreira, casado com Maria Isilda Rodrigues Calado Ferreira, em
comunhão de adquiridos, constituíram uma sociedade por quotas,
com a denominação em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSFEOLF � Trans-
portes, L.da

2 � A sociedade têm a sua sede no lugar e freguesia de
Cumeeira e concelho de Penela.

3 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
deslocar a sua sede social para outro local, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações ou outras formas locais de representação da sociedade,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias de alu-
guer.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, correspondente à soma de três
quotas, a primeira de 20 000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Rodrigues Ferreira, a segunda também de 20 000 euros
pertencente a sócia Elisabete Maria Gomes de Oliveira, e a tercei-
ra de 10 000 euros pertencente a João Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos três sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos são necessárias as assinaturas de todos os sócios,

sendo a sócia Elisabete Maria Gomes de Oliveira, detentora da
capacidade profissional.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

Fica proibido a qualquer sócio envolver a sociedade em quaisquer
actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como fianças,
abonações letras de favor e responsabilidades semelhantes e que a
acontecer será da responsabilidade única e pessoal do interveniente
que ficará obrigado a indemnizar a sociedade por qualquer prejuí-
zo que com isso, lhe cause.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente a metade do capital social,
reembolsáveis quando julgadas disponíveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir
quaisquer bens inerentes à sua actividade comercial, procedendo ao
levantamento da importância da conta aberta em nome da socieda-
de, tendo em vista o pagamento dos encargos com a respectiva
constituição e aquisição de equipamento necessário à instalação e
actividade.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000066875

AJNS � PROJECTOS ELÉCTRICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 205/
20020422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
22042002.

Certifico que Abílio Jorge Neves da Costa, constituiu a socieda-
de unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe, a qual
se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AJNS � Projectos Eléctricos,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar de Louriceira, freguesia
de Cumieira, concelho de Penela.

§ 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 sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: assistência electrónica, projectos
eléctricos, gás, telefones, bombas de combustíveis, exploração de
instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele único sócio Abílio Jorge Neves da Silva.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo do único sócio Abílio Jorge Ne-
ves da Silva, desde já nomeado gerente, ou ainda a cargo de ou-
tras pessoas que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura do gerente.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas
e desde que em sociedades por quotas 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.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, os gerentes autorizados a adquirir quaisquer equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e a
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 1000066874

DUARTE & COTAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 76/
940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503118443; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/20011214.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 4, redenominação e aumento do capital social,
foi alterado o artigo 3.º do pacto social o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, no valor nominal
de 2500 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
José Manuel Ferreira Cotas e Fernando de Jesus Duarte.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina
Fernanda de Jesus Rafael. 1000066871

AMÍLCAR DIAS CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 22/
690115; identificação de pessoa colectiva n.º 500917116; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/20011228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 7, redenominação e aumento do capital social,
foi alterado o artigo 3.º do pacto social o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está todo realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as

seguintes: Afonso Rodrigues Mendes, 2500 euros e Clementina de
Nazaré Varandas Mendes, 2500 euros.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina
Fernanda de Jesus Rafael. 1000066868

TRANSPORTES BALÃO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 25/
880519; identificação de pessoa colectiva n.º 501981756; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/20011214.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 4, redenominação e aumento do capital social,
foi alterado o artigo 3.º do pacto social o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro, é de
249 540 euros e é formado por três quotas iguais, do valor nomi-
nal de 81 100 euros, pertencente a Avelino da Piedade Mendes,
Joaquim da Piedade Mendes, José Domingos da Piedade Mendes
e outra de 6240 euros, pertencente a Armando Mendes Balão.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina
Fernanda de Jesus Rafael. 1000066865

A QUEIJEIRA DO RABAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 27/
880526; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20011228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 3, redenominação e aumento do capital social,
foi alterado o artigo 3.º do pacto social o qual passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito em dinheiro é de
180 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota de 135 000 euros, pertencente ao sócio Delmino Grilo de
Oliveira e uma quota de 45 000 euros pertencente à sócia Leonilde
de Ascensão Mendes Matias de Oliveira.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina
Fernanda de Jesus Rafael. 1000066863
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