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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
n.º 19/2002, arranjos exteriores da Escola Secundária
Leal da Câmara, Rio de Mouro.

1 � Direcção Regional de Educação de Lisboa, Direcção de
Serviços de Recursos Materiais, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-
-070 Lisboa (telefone: 218433900; fax: 218479885).

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

3 � a) Local de execução � Escola Secundária Leal da Câma-
ra, Rio de Mouro.

b) Designação da empreitada � empreitada n.º 19/2001, arranjos
exteriores.

c) Preço-base em euros � € 271 565.
4 � Prazo de execução � sete meses incluindo sábados, domin-

gos e feriados, trabalho nocturno e diurno além do horário normal.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Direcção

de Serviços de Recursos Materiais da Direcção Regional de Edu-
cação de Lisboa, Praça de Alvalade, 12, 2.º, 1749-070 Lisboa, onde
os documentos que o constituem podem ser examinados, durante as
horas normais de expediente.

b) A aquisição dos elementos referidos no n.º 5, alínea a) pode
ser feita na mesma morada, devendo ser solicitados obrigatoriamente
por escrito, fax: 218479885, dentro do primeiro terço do prazo do
concurso, nas condições previstas no n.º 1.3 do programa de con-
curso.

c) O processo de concurso deverá ser pago na tesouraria da RAG
(rés-do-chão) e levantado no secretariado da D. S. R. M., 3.º an-
dar, mediante a apresentação de fax ou requerimento com o pedi-
do emitido pela empresa e recibo do pagamento.

d) O preço do processo de concurso é de € 100, acrescido de
IVA.

6 � a) A entrega das propostas será feita até às 16 horas do 45.º
dia seguido incluindo sábados, domingos e feriados a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues no serviço indicado na alínea a)
do n.º 5, na Secção de Apoio Técnico.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-

tantes dos concorrentes devidamente credenciados.
b) O acto público do concurso terá lugar no primeiro dia útil

seguinte ao termo do prazo fixado para apresentação das propos-
tas, pelas 10 horas, no local indicado no n.º 5, alínea a).

8 � O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5% do
preço total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das

obrigações que assume com ele a celebração do contrato da emprei-
tada.

9 � A empreitada será no regime de série de preços. Os paga-
mentos serão efectuados, nos termos do artigo 210.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � A este concurso podem concorrer empresas ou grupos de
empresas que declarem a intenção de se associarem em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11.1 � Só serão admitidos como concorrentes os titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emi-
tido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares
(IMOPPI), que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a) 1.ª subcategoria da 1.ª categoria com classe correspondente
ao valor da sua proposta;

b) 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, 1.ª subcategoria da 5.ª
categoria, cada uma da classe correspondente ao valor dos
trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a
parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta e
que será indicada em documento anexo àquela, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida na alínea c);

c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigi-
das na alínea b), indicará, em documento a incluir no in-
vólucro dos documentos, os subempreiteiros possuidores
dessas autorizações, aos quais ficará vinculado por contrato
para a execução dos trabalhos que lhes respeitem;

d) No caso da alínea anterior, terão de ser incluídos no invó-
lucro da proposta as declarações de compromisso subscri-
tas pelo concorrente e por cada um dos subempreiteiros,
das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titulari-
dade do certificado de classificação, contendo as autoriza-
ções exigidas no concurso e, bem assim, o valor dos tra-
balhos a que respeitem.

11.2 � A titularidade do certificado de classificação, contendo
as autorizações exigidas, prova-se pelo cumprimento da alínea a) do
n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.3 � Poderão, igualmente, concorrer:

a) Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificados de classificação de
empreiteiro de obras públicas, titulares de certificados de
inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequados à
obra posta a concurso e emitidos por autoridade competen-
te de Estado membro da União Europeia;

b) Empresas nacionais de Estados signatários do acordo so-
bre o Espaço Económico Europeu, nos termos do mesmo
acordo e respectivos instrumentos de aplicação, e se os
mesmos o permitirem;

c) Empresas nacionais de Estados signatários do acordo so-
bre contratos públicos da Organização Mundial do Comér-
cio, nos termos estabelecidos nesse acordo e se o mesmo
o permitir.

12 � As propostas terão a validade de 66 dias.
13 � Analisada a capacidade financeira e económica, e técnica

dos concorrentes nos termos do n.º 19 do programa de concurso,
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tendo em conta o que consta dos n.os 4 e 5 do artigo 67.º do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, bem como nos elementos refe-
ridos nos n.os 2 e 3 do artigo 98.º do mesmo decreto-lei, as propos-
tas dos concorrentes qualificados serão graduadas através da
ponderação dos seguintes factores:

a) Preço � 55%;
b) Garantia de boa execução � 45%.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República  � 18 de Junho de 2002.
16 � Data da recepção na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,

S. A. � 18 de Junho de 2002.

Pelo Director Regional, o Director Regional Adjunto de Educa-
ção de Lisboa, João Sena. 3000060138

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Português do Património Arquitectónico

Anúncio

Concurso público n.º 34/IPPAR-C/E/02 para adjudicação
da empreitada Castelo de Penela � obras de recupe-
ração e beneficiação � 3.ª fase.

1 � A entidade pública contratante e que preside é o Instituto
Português do Património Arquitectónico (IPPAR), através da Direc-
ção Regional de Coimbra, Divisão de Obras Conservação e Res-
tauro, sita na Rua de Fernandes Tomás, 76, 3000-167 Coimbra (te-
lefone: 239829590; fax: 239829787).

2 � Modalidade do concurso � concurso público nos termos dos
n.os 1 e 2 do artigo 47.º, alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º e artigo 80.º
todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Castelo de Penela, concelho de
Penela.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada consiste:
arranjo das vias envolventes ao castelo, incluindo pavimentação em
calçada à portuguesa, introdução de drenagem, de sebe viva e ilumi-
nação; arranjo dos percursos pedonais exteriores ao castelo; recu-
peração de pavimentos nos acessos e no interior do castelo; arran-
jo urbanístico de espaços exteriores com carácter de permanência;
conservação de panos de muralha exteriores e de alguns interiores
com arranque de ervas, limpeza de silhares e consolidação, recu-
peração exterior da igreja; recuperação de instalações sanitárias e
arranjo da área envolvente, introdução de posto de informação,
introdução de sinaléctica, demolição do anexo à casa paroquial e
reabilitação do edifício para reconversão parcial em espaço
museológico.

Classificação estatística � categorias: 45.11.1, 45.21.1, 45.21.6,
45.22.1, 45.25.5, 45.25.6, 45.31.1, 45.33.2, 45.43.1, 45.45.1; sub-
categorias: 54.11.11, 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23, 45.21.15,
45.21.64, 45.22.12, 45.25.50, 45.25.62, 45.31.12, 45.31.13,
45.33.20, 45.34.22, 45.43.22, 45.45.12 e 45.45.13; referidas no
Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998, de
acordo com o estipulado no caderno de encargos.

c) Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
€ 660 000 não incluindo o IVA.

d) A obra, pela sua natureza, não se divide em lotes.
4 � Prazo de execução da obra � 12 meses, incluindo sábados,

domingos e feriados nacionais, contados a partir da data da con-
signação.

5 � a) Exame do processo do concurso � o processo do con-
curso e documentos complementares encontram-se patentes no ser-
viço indicado no n.º 1, onde podem ser examinados ou pedidos, bem
como obtidas cópias dessas peças, durante as horas normais de
expediente. As cópias das peças escritas e desenhadas podem ser
solicitadas até às 17 horas do 6.º dia útil anterior à realização do
acto público.

b) Custo � o custo do processo do concurso, a pagar em dinheiro
ou cheque, é de € 250 incluindo o IVA.

6 � a) Prazo de apresentação das propostas � as propostas te-
rão de dar entrada no serviço indicado no n.º 1, até às 17 horas do

30.º dia (prazo continuado) a partir do dia seguinte ao da publica-
ção do presente anúncio no Diário da República.

b) Local de entrega � as propostas serão enviadas ou entregues
no serviço referido no n.º 1.

c) Propostas � as propostas, bem como os documentos que as
instruem, deverão ser redigidos em língua portuguesa, tendo em
atenção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

Quando os documentos pela sua própria natureza ou origem,
estiverem redigidos noutra língua, serão acompanhados de tradução
devidamente legalizada ou, não o sendo, de declaração do concor-
rente que aceita a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos,
sobre os respectivos originais.

7 � a) Acto público � poderão intervir no acto público do con-
curso os representantes das firmas concorrentes, quando devidamen-
te credenciados.

b) Data, hora e local do acto público � o acto público de aber-
tura das propostas terá lugar às 11 horas do dia útil seguinte ao do
termo do prazo para a entrega das propostas, no serviço referido
no n.º 1.

8 � Caução � o valor da caução a prestar pelo adjudicatário será
de 5% do valor do contrato, nos termos do artigo 113.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada � empreitada por série de preços nos
termos dos artigos 8.º, 18.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

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

11 � Autorizações � certificado de classificação de empreitei-
ro de obras públicas:

a) A 9.ª subcategoria � limpeza e reparação de paramentos
em pedra, da classe correspondentes ao valor total da pro-
posta da 2.ª categoria (património construído protegido), a
qual tem de ser de classe que cubra o valor global da pro-
posta;

b) As 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 2.ª
categoria, a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, as 12.ª e 13.ª
subcategorias da 3.ª categoria, as 1.ª, 7.ª e 10.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

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

b) Documentação de habilitação � conforme consta do n.º 15 do
programa de concurso, os concorrentes nas condições do artigo 69.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão apresentar a
documentação prevista nas alíneas e), f), g), i), l), n), o) e q) do
n.º 1 do artigo 67.º e os restantes concorrentes deverão apresentar
a documentação exigida nos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma
legal, devendo todos os concorrentes apresentar ainda cópia dos
impressos modelo 22, relativos aos últimos três exercícios, balan-
ços e balancetes, antes e após o apuramento dos mesmos exercícios.

c) Condições de carácter técnico � declaração  do concorrente
acompanhada de curriculum vitae nominal e respectivos certifica-
dos, cumprindo na integra o disposto no citado n.º 15 do programa
de concurso, nomeadamente com identificação da equipa de con-
servação e restauro cuja constituição mínima deverá ser:

Um técnico superior de conservação e restauro, coordenador
e responsável técnico pela equipa;

Um técnico auxiliar de conservação e restauro na área da pe-
dra.

12 � Prazo de validade � as propostas terão a validade de 66
dias, contados a partir da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação da obra será feita
à proposta mais vantajosa, atendendo-se, na apreciação das propos-
tas, aos seguintes factores e índices de ponderação:

1) Adequação técnica da proposta � 60%:

1.a) Valor técnico da proposta evidenciado na memória
descritiva e justificativa e na metodologia a seguir, por
referência ao programa de trabalhos � 30% do fac-
tor 1;

1.b) A adequação entre a metodologia proposta e os
meios a afectar à obra � 35% do factor 1;
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1.c) Adequabilidade do programa de trabalhos às con-
dições locais, nomeadamente no que concerne às con-
dicionantes resultantes da arqueologia e ao funciona-
mento do monumento � 35% do factor 1.

2) Preço da proposta � 30%;
3) Prazo de execução � 10%.

14 � Propostas condicionadas � são admitidas propostas condi-
cionadas no que concerne ao prazo de execução.

15 � Variantes � não é permitida a apresentação de variantes ao
projecto.

16 � Capacidade económica e financeira � a avaliação da ca-
pacidade económica e financeira dos concorrentes será feita com
base nos seguintes rácios:

Liquidez geral, autonomia financeira e grau de cobertura do
imobilizado.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � o anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 18 de Junho de 2002.

18 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � a recepção do anúncio na Im-
prensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. foi em 18 de Junho de 2002.

14 de Junho de 2002. � O Presidente, Luís Ferreira Calado.
3000060097

Anúncio

Concurso público internacional n.º 38/IPPAR-C/S/2002 �
restauro do órgão da Igreja do Mosteiro de Santa
Cruz, Coimbra.

1 � Entidade adjudicante � a entidade pública contratante e que
preside é o Instituto Português do Património Arquitectónico
(IPPAR), através da Direcção Regional de Coimbra, Divisão de
Obras Conservação e Restauro, sita na Rua de Fernandes Tomás,
76, 3000-167 Coimbra (telefone: 239829590; fax: 239829787).

2 � Objecto do concurso � restauro do órgão da Igreja do
Mosteiro de Santa Cruz, Coimbra, nos termos do disposto nos ar-
tigos 87.º, 191.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, que inclui os seguintes trabalhos, conforme os princípios
orientadores constantes do caderno de encargos: levantamento téc-
nico do órgão com registo completo da operação; classificação dos
elementos existentes, desmontagem da mecânica, tubaria, someiros
e do sistema actual de fornecimento do ar; limpeza, consolidação
e tratamento das partes interiores da caixa; restauro das partes ex-
teriores da caixa; restauro dos someiros e das tábuas de portaventos;
restauro da tubaria; restauro da mecânica dos registos; restauro da
transmissão tecla-válvulas; restauro do sistema do ar; recolocação
das partes desmontadas do instrumento; intonação e harmonização;
afinação; acabamentos finais; elaboração de relatório final detalhado.

Por referência às categorias 36.30.1 e 36.30.9, subcategorias
36.30.13 e 36.30.90.

As categorias e subcategorias supra indicadas constam do Regu-
lamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, pu-
blicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, do
Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comu-
nidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da prestação dos serviços � os serviços objecto do
contrato serão prestados na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra.

4 � Data limite para a conclusão da prestação dos serviços � a
prestação dos serviços a realizar no âmbito do contrato deverá ser
integralmente executada de acordo com o programa de trabalhos,
incluindo o seu eventual faseamento a apresentar pelos concorren-
tes, iniciando-se com data da assinatura do contrato.

5 � Habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação
dos serviços � os concorrentes deverão indicar os nomes e habili-
tações profissionais dos técnicos a afectar à prestação dos serviços,
sendo que a equipa de restauro deverá incluir na sua constituição,
como coordenador, um mestre organeiro.

6 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços
objecto do concurso.

7 � Não é admitida a apresentação de alterações às cláusulas do
caderno de encargos, bem como propostas com variantes.

8 � São admitidas propostas condicionadas no que concerne ao
prazo de execução.

9 � Preço base � € 315 000 não incluindo o imposto sobre o
valor acrescentado.

10 � Documentos que acompanham a proposta:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de iden-
tidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou,
no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número
de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução
do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais de outras pessoas com poderes para a obrigarem,
conservatória do registo comercial onde se encontra ma-
triculada e o seu número de matrícula nessa conservatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo
I do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Para avaliação da capacidade financeira do concorrente, a
proposta deve ser acompanhada dos seguintes elementos:

c) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação
de contas dos últimos três exercícios findos, ou desde a sua
constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos, balanços e balancetes antes e após o apuramento
desses exercícios;

d) No caso de pessoas singulares, declarações do I. R. S.
apresentadas nos últimos três anos;

e) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos
últimos três anos o volume de negócios e dos serviços
prestados do mesmo tipo dos que são objecto do presente
procedimento;
Para a avaliação da capacidade técnica dos concorrentes,
a proposta deve ser acompanhada dos seguintes elementos:

f) Lista dos principais serviços da mesma natureza dos que
são objecto do presente concurso, fornecidos nos últimos
três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a
comprovar por declarações destes ou, na sua falta e tratan-
do-se de destinatários particulares, por simples declaração
do concorrente;

g) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integrados
ou não na empresa a afectar à presente prestação de ser-
viços, bem como das habilitações literárias e profissionais
desses técnicos, especialmente dos afectos à mesma, cuja
equipa de restauro deverá incluir na sua constituição, como
coordenador, um mestre organeiro, devendo de todos, in-
cluindo o concorrente, apresentar curriculum pormenorizado.

11 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupa-
mento de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de
consórcio quando lhe for adjudicado o contrato, e desde que sejam
cumpridas as formalidades previstas no artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

12 � Designação e endereço para pedido de documentos:

a) As cópias do processo de concurso (programa de concurso
e caderno de encargos) podem ser examinadas e requisi-
tadas até às 17 horas do 10.º dia útil anterior à realização
do acto público, sendo as mesmas fornecidas até quatro
dias após a recepção do pedido, sendo suportados, pelos
destinatários os custos de envio;

b) O custo do processo de concurso, a pagar em dinheiro ou
em cheque é de € 50, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor.

13 � Designação e endereço � as propostas deverão ser dirigi-
das ao serviço da entidade indicada no n.º 1.

a) As propostas e os documentos que a acompanham deverão dar
entrada no serviço indicado no n.º 1, até às 17 horas do 52.º dia
(prazo continuado) contado a partir do dia seguinte ao da data de
envio para publicação do anúncio no Diário da República, 3.ª sé-
rie e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

b) As propostas poderão ser enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, ou entregues contra recibo no serviço da
entidade indicada no n.º 1. Se o envio da proposta for feito pelo
correio, o concorrente será o único responsável pelos atrasos que
por ventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer recla-
mação na hipótese de a entrada dos documentos se verificar já
depois de esgotado o prazo de entrega das propostas;

c) As propostas, e os documentos que as acompanham deverão
ser redigidas em língua portuguesa, e apresentadas em original e
cópia.

14 � Acto público � o acto público do concurso terá lugar no
local indicado no n.º 1.

a) Poderão intervir no acto público do concurso os representan-
tes dos concorrentes, quando devidamente credenciados.

b) O acto público terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte
ao do termo do prazo para entrega das propostas.
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15 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta mais vantajosa, resultante da aplicação dos seguintes critérios:

1) Adequação técnica da proposta (60%);
2) Preço da proposta (30%);
3) Prazo de execução (10%).

São considerados os seguintes subfactores:

1.a) Valor técnico da proposta evidenciado na memória descri-
tiva e justificativa e na metodologia a seguir, por referên-
cia ao programa de trabalhos (30% do critério 1);

1.b) Adequação entre a metodologia proposta e os meios a afec-
tar à prestação do serviço (35% do critério 1);

1.c) Adequabilidade do programa de trabalhos às condições
locais, nomeadamente no que concerne às condicionantes
do tipo de intervenção em causa (35% do critério 1).

16 � Prazo de manutenção das propostas � os concorrentes fi-
cam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo de 120
dias contado a partir da data limite da respectiva apresentação,
considerando-se o prazo prorrogado se aquele nada requerer em
contrário.

17 � Caução � o valor da caução a prestar pelo adjudicatário
será de 5% do valor total do contrato, com exclusão do I. V. A.,
nos termos do disposto no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho.

18 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio de infor-
mação prévia.

19 � Contratos públicos � o contrato a celebrar, não é abran-
gido pelo acordo sobre contratos públicos aprovado pela Decisão
n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de
Dezembro de 1994.

20 � Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 18
de Junho de 2002.

21 � Data da recepção do anúncio para publicação no Serviço
de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias e na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Junho de 2002.

O Presidente, Luís Ferreira Calado. 3000060101

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Nossa Senhora do Rosário � Barreiro

Anúncio

Abertura de concurso público n.º 1/90006/2002 �
 prestação de serviços de alimentação

(nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Hospital Nossa Senhora do Rosário,
Avenida Movimento das Forças Armadas, 2830 Barreiro (telefone:
212147331; faxes: 212147330 e 212147332).

2 � Objecto do concurso � prestação de serviços de alimentação.
Categoria e descrição do serviço com referência à Classificação

Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regula-
mento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de
31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998:
55.52.13.

3 � Local da prestação de serviços � Hospital Nossa Senhora
do Rosário � Barreiro.

4 � Data de execução da prestação de serviços � durante o ano
2002.

5 � Todos os documentos de apresentação obrigatória, elemen-
tos necessários a apreciação de carácter profissional, técnico e eco-
nómico que os concorrentes devem apresentar constam do progra-
ma de concurso.

6 � Não são admitidas propostas variantes.
7 � a) Os cadernos de encargos estão patentes, para consulta

pública, e podem ser pedidos ao Serviços de Aprovisionamento do
Hospital Nossa Senhora do Rosário, Avenida Movimento das For-
ças Armadas, 2830 Barreiro.

b) Os cadernos de encargos poderão ser levantados no Serviço
de Aprovisionamento, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e das
14 às 16 horas, mediante o pagamento prévio de € 75 mais IVA à
taxa em vigor, nos Serviços Financeiros deste Hospital.

8 � a) As propostas deverão ser entregues no Serviço de Apro-
visionamento, ou enviadas por correio, dentro do prazo referido, sob
registo e com aviso de recepção, para o Hospital Nossa Senhora do
Rosário � Barreiro, Avenida Movimentos das Forças Armadas,
2830 Barreiro.

b) Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura ocorram, não
podendo apresentar reclamação caso se verifique a entrada dos
documentos depois de decorrido o prazo de entrega das propostas.

9 � A hora e data limite para entrega das propostas � 16 horas
do dia 30 de Julho de 2002.

10 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidas em Português.

11 � O acto público de abertura das propostas terá lugar no
Serviço de Aprovisionamento do Hospital Nossa Senhora do Ro-
sário � Barreiro, Avenida Movimento das Forças Armadas, 2830
Barreiro, pelas 10 horas do dia 31 de Julho de 2002, podendo as-
sistir todos os interessados e podendo intervir apenas os concorren-
tes ou seus representantes devidamente credenciados.

12 � Critério de adjudicação � é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem
decrescente de importância:

Preço � 60%;
Qualidade � 40%, avaliada de acordo com os seguintes

subfactores:

Declarações abonatórias sobre a qualidade das prestações
emitidas pelas entidades adjudicantes � a apresentar
pelos próprios concorrentes, juntamente, com a proposta
de concurso � 20%;

Inquérito a elaborar pelo júri do concurso, dirigido aos
hospitais da ARS de Lisboa e Vale do Tejo � 20%.

13 � Os concorrentes devem manter as suas propostas por um
prazo de 90 dias.

14 � Havendo lugar a prestação de caução, a mesma revestirá
a forma de garantia bancária ou seguro-caução, no valor de 5% da
adjudicação com exclusão do IVA.

15 � O pagamento efectuar-se-á a 90 dias úteis da data de emis-
são das facturas.

16 � O fornecimento da prestação de serviços constante do pre-
sente concurso não foi alvo de publicação de anúncio indicativo.

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

18 � Este anúncio foi recepcionado para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 18 de Junho de 2002.

18 de Junho de 2002. � O Administrador Hospitalar, Victor
Moreira. 3000060135

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Anúncio

Concurso público internacional para a empreitada de
concepção/construção do Pavilhão Multiusos de Gon-
domar.

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Gondomar,
sita na Praça de Manuel Guedes, 4420 Gondomar (telefone:
224660500; fax: 224660566). O horário de funcionamento dos
Serviços Administrativos da Câmara é o seguinte: das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
todos os dias úteis.

2 � Modalidade do concurso � concurso público internacional
(artigos 48.º e 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

3 � Local de execução:

a) Município de Gondomar cuja localização se encontra
demarcada em planta de zoneamento do plano de urbani-
zação;
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b) A empreitada designada por concepção/construção do Pa-
vilhão Multiusos de Gondomar, cuja natureza de trabalho
incidirá sobre a concepção/construção do pavilhão
multiusos de Gondomar, com características de edifício
multifuncional, com valências para actividades desportivas,
concertos, exposições e afins, instalações para o público,
serviços de apoio e gerais, bem como todo o espaço en-
volvente, tendo como preço base de concurso o valor de
€ 12 220 548,48, com exclusão do IVA;

c) Objecto da empreitada � a empreitada tem por objecto a
realização dos trabalhos definidos, quanto à sua espécie,
quantidade e condições técnicas de execução, no projecto
e no caderno de encargos. O projecto a considerar para os
efeitos do estabelecido na cláusula 2.1.1 do caderno de
encargos � cláusulas gerais, será o apresentado pelo em-
preiteiro e aceite pelo dono da obra, definido na cláusula
1.5 do mesmo caderno de encargos, considerando vincu-
lativos os objectivos a atingir definido no programa base;

d) Descrição estatística dos trabalhos � correspondem aos
códigos 45.11.12, 45.11.21, 45.11.23, 45.21.41, 45.21.63,
45.22.11, 45.23.12, 45.23.15, 45.25.10, 45.25.21, 45.25.31,
45.25.50, 45.31.12, 45.31.21, 45.31.22, 45.31.30, 45.31.42,
45.32.11, 45.33.11, 45.33.12, 45.33.20, 45.33.30, 45.34.10,
45.33.31, 45.41.10, 45.42.11, 45.42.13, 45.43.11, 45.43.12,
45.43.21, 45.43.22, 45.43.23, 45.43.30, 45.44.10, 45.44.21,
45.44.22, 45.45.12, 45.45.13, 74.20.21, 74.20.31, 74.20.32,
74.20.33, 74.20.34, da Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
(CE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de 1993,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993.

4 � Prazo de execução � o prazo de execução do projecto é de
90 dias após a comunicação da adjudicação. O prazo de execução
da obra é o indicado na proposta do concorrente depois do projecto
aprovado, não podendo exceder os 18 meses para a conclusão da
empreitada.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
poderão ser examinados no Departamento de Obras Municipais e
Habitação (DOMH), no edifício dos Paços do Município, sito na
Praça Manuel Guedes, S. Cosme, 4420-193 Gondomar, onde pode
ser consultado pelos interessados, durante as horas de expediente,
desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora
do acto público do concurso.

Data de apresentação dos pedidos dos documentos que constituem
o processo � desde que solicitados em tempo útil e após pagamento
dos respectivos custos, o programa de concurso, o caderno de en-
cargos e os documentos complementares ao processo podem ser
enviados ou entregues aos interessados pela Câmara Municipal de
Gondomar até seis duas úteis após a recepção do pedido escrito,
na entidade que preside ao concurso.

b) O custo de cada exemplar do processo é de € 124,70 (IVA
não incluído).

6 � Entrega de propostas:

a) As propostas serão entregues, até às 17 horas do 52.º dia,
a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República, contra recibo ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção;

b) As propostas devem ser enviadas para o endereço indica-
do no n.º 1 deste anúncio. Se o envio das propostas for
feito pelo correio, o concorrente será o único responsável
pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo
apresentar qualquer reclamação na hipótese da entrada dos
documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas;

c) A proposta e os documentos devem ser redigidos em lín-
gua portuguesa ou, no caso de não o serem, serão acom-
panhados da tradução devidamente legalizada e em rela-
ção à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para
todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Intervenção dos concorrentes no acto público � só podem
intervir no acto público do concurso as pessoas que, para
o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do ti-
tular de empresa em nome individual, a exibição do seu
bilhete de identidade e no caso de intervenção dos repre-
sentantes de empresas em nome individual, de sociedades
ou agrupamentos complementares de empresas, a exibição

dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela empresa em nome individual, sociedade ou
agrupamento, da qual conste o nome e número do bilhete
de identidade do(s) representante(s);

b) Data e hora da realização do acto público � o acto público
realiza-se pelas 15 horas do 1.º dia útil subsequente ao
termo do prazo para entrega das propostas, no edifício da
Câmara Municipal de Gondomar.

8 � Cauções e garantias � a caução a prestar pelo adjudicatá-
rio, após a adjudicação, terá o valor correspondente a 5% do valor
total da adjudicação.

9 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a emprei-
tada é por preço global, tipo chave na mão nos termos do artigo 48.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação � ao concurso poderão
apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas
ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas, de
acordo com o artigo 9.º do programa de concurso.

A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apre-
sentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão responsá-
veis perante o dono da obra pela manutenção da sua proposta, com
as legais consequências.

No caso adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente antes da cele-
bração do contrato, na modalidade de consórcio em regime de res-
ponsabilidade solidária.

11 � Condições técnicas � os concorrentes com sede em Por-
tugal deverão ser possuidores dos alvarás de empreiteiro de obras
públicas da 1.ª categoria � edifícios, todas as subcategorias, sendo
que para 1.ª e 5.ª subcategorias são obrigatórias as classes corres-
pondentes ao valor da proposta e quanto às restantes subcategorias
as classes correspondentes a cada uma, ao valor dos trabalhos que
lhe respeitam na proposta; da 5.ª categoria � instalações eléctricas
e mecânicas, todas as subcategorias à excepção das 2.ª e 3.ª subca-
tegorias, das classes correspondentes a cada uma ao valor dos tra-
balhos que lhe respeitam na proposta; e da 6.ª categoria, 2.ª, 3.ª,
5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª, 14.ª e 15.ª subcategorias, das classes
correspondentes a cada uma, ao valor dos trabalhos que lhe respei-
tam na proposta, de acordo com a nova legislação (Portarias n.os

412-G/99, de 4 de Junho, e 412-I/99, de 4 de Junho, alterada pela
Portaria n.º 660/99, de 17 de Agosto).

Os concorrentes estabelecidos noutros Estados membros da União
Europeia (EU) inscritos na lista oficial da Comissão de Alvarás de
Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP) deverão exi-
bir o certificado de inscrição emitido pela CAEOPP em que cons-
te a equivalência adequada à natureza e classificação do alvará
exigido para os concorrentes com sede em Portugal.

12 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de
90 dias, contados da data da sessão pública da abertura das propos-
tas.

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

13 � Critérios de apreciação das propostas para adjudicação da
empreitada � o critério de apreciação das propostas será o seguinte
por ordem decrescente da sua importância:

Qualidade estética e funcional da solução de projecto propos-
ta � 60%;

Valor da proposta � 20%;
Qualificação da equipa projectista � 15%;
Prazo de execução � 5%.

14 � Variantes � são proibidas variantes ao objecto do con-
curso, podendo aceitar-se variantes quando à distribuição, forma e
localização dos componentes do equipamento que se tornem numa
mais valia para o mesmo.

15 � Modo de apresentação das propostas � a proposta, junta-
mente com os documentos que a instruem, deverão ser apresenta-
dos de acordo com o artigo 17.º do programa de concurso.

16 � Data de envio para publicação � o presente anúncio foi
enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias e para o Diário da República, no dia 17 de Junho de 2002.

17 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A. � 17 de Junho de 2002.

17 de Junho de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente da Câmara, José Luís da Silva Oliveira.

3000059811
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE ÁGUA E SANEAMENTO DE COIMBRA

Anúncio

Concurso público n.º 3/2002 � empreitada de prolonga-
mento das redes de abastecimento de água e de dre-
nagem de águas residuais na Estrada de S. Martinho
de Árvore, Fonte de S. Pedro.

1 � Empreitada promovida pelos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Coimbra, com sede na Rua da Alegria, 3000
Coimbra (telefone: 239829001, fax: 239825644).

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

3 � a) Local de execução � Fonte de S. Pedro, na freguesia de
S. Martinho de Árvore, concelho de Coimbra.

b) A empreitada consiste na instalação de colectores residuais,
condutas de abastecimento de água, respectivos ramais domiciliá-
rios, de incêndio, ventosas e descargas e repavimentações. Os tra-
balhos referidos inserem-se na secção F, divisão 45 (trabalhos de
construção), grupo 45.1 (classe 45.11), grupo 45.2 (classes 45.21
e 45.25) e grupo 45.3 (classes 45.31), da Classificação Estatística
dos Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamen-
to (CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998, que
altera o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993.

c) A designação da empreitada é prolongamento das redes de
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais na Estra-
da de S. Martinho de Árvore, Fonte de S. Pedro.

d) O preço base do concurso é de € 156 406,75 com exclusão
do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 150 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

encontram-se patentes na Secção de Expediente dos Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamento de Coimbra, com sede na Rua
da Alegria, em Coimbra, onde podem ser examinados ou adquiri-
dos todos os dias úteis e durante as horas de expediente.

b) O pedido do processo pode ser feito até 10 dias antes da data
da entrega das propostas. O fornecimento do processo far-se-á no
prazo máximo de cinco dias, mediante o pagamento da quantia de
€ 100, acrescido de IVA à taxa legal, e pode ser pago em dinhei-
ro ou em cheque passada à ordem do tesoureiro dos Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamento de Coimbra.

6 � a) As propostas devem ser entregues ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção, até às 17 horas do 30
dias a contar do dia seguinte à data de publicação do anúncio no
Diário da República.

b) As propostas devem ser apresentadas nos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de Coimbra, na morada acima indi-
cada no n.º 1.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa.
7 � a) Ao acto público do concurso podem intervir as pessoas

que estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
b) O acto público do concurso realizar-se-á nas instalações dos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Coimbra, na
morada acima indicada, pelas 10 horas do 1.º dia útil imediato ao
da apresentação das propostas.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor de 5% do valor total da adjudicação para
garantia do contrato.

9 � A empreitada é por série de preços, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e o seu pagamento será
efectuado nos termos do artigo 21.º do mesmo decreto-lei.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente em consór-
cio, em regime de responsabilidade solidária, caso venha a ser ad-
judicada a empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28
de Junho.

11 � a) Aos concorrentes é exigido o certificado de classifica-
ção de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, con-
tendo as seguintes autorizações:

Da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente
ao valor global da sua proposta; da 10.ª subcategoria da 3.ª
categoria e da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

b) Os concorrentes deverão apresentar certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes poderão apresentar todos os documentos que
entendam necessários para a avaliação das propostas, tendo em vista
os critérios de apreciação estabelecidos.

A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será feita com base na análise dos documentos indi-
cados no n.º 15 do programa de concurso, sendo excluídos os con-
correntes que não demonstrem aptidão para a execução da obra
posta a concurso.

Capacidade financeira e económica � serão excluídos todos os con-
correntes que não verificarem uma ou mais das seguintes condições:

a) Apresentarem um rátio solvabilidade (activo líquido total/
passivo total) igual ou superior a 1.10;

b) Apresentarem um rátio autonomia financeira (capitais pró-
prios/activo líquido total) igual ou superior a 0.15;

c) Apresentarem um rátio liquidez reduzida (capitais
circulantes - existências/exigível a curto prazo) igual ou
superior a 0.60;

d) Apresentarem um volume de negócios anual superior ao
preço base do concurso.

Serão igualmente excluídos todos os concorrentes que apresen-
tem responsabilidades de crédito em contencioso e ou créditos aba-
tidos ao activo (itens analisados de acordo com o documento emi-
tido pelo Banco de Portugal, exigido no n.º 15, alínea c) deste
programa de concurso).

No caso de agrupamentos de empresas, qualquer uma delas por
si só terá de cumprir as alíneas a), b) e c), sendo a alínea d) do
mesmo ponto referente ao total do agrupamento.

No caso de a empresa ter iniciado recentemente a sua actividade,
não possuindo nenhuma declaração de IRC, logo não podendo ser
calculados os índices referidos anteriormente, a avaliação da capa-
cidade económica e financeira será efectuada com base nas infor-
mações prestadas por instituição bancária reconhecida.

Capacidade técnica � serão excluídos todos os concorrentes que
não verificarem uma ou mais das seguintes condições:

a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso de valor não
inferior a 60% do preço base do concurso;

b) Apresentarem equipamento e ferramenta especial a utilizar
na obra, seja próprio, alugado, ou sob qualquer outra for-
ma, adequado às suas exigências técnicas;

c) Apresentarem técnicos e serviços técnicos adequados, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � Prazo de validade da proposta � 66 dias, contados a par-
tir do acto público do concurso.

13 � O critério de apreciação das propostas será o seguinte:

Adjudicação à proposta mais vantajosa para os SMASC ava-
liada ponderando os seguintes factores:

Valor global da proposta (obtido pela quociente entre a
proposta mais baixa e a proposta em análise, converti-
do numa escala de 0 a 20) � 60%;

Qualidade da proposta nomeadamente no que diz respei-
to à coerência e razoabilidade de preços, nota justifi-
cativa dos preços propostos, memória descritiva da exe-
cução dos trabalhos e rigor na elaboração do plano de
trabalhos (método aplicado para a sua elaboração, com-
patibilização com o cronograma financeiro, os recursos
humanos e equipamentos disponibilizados para cada
tarefa, a interdependência de tarefas e os condicionan-
tes à sua execução) � 40%.

Cada critério será avaliada numa escala de 0 a 20 valores.
14 � Não é admitida a apresentação de variantes ao projecto.
15, 16, 17 e 18 � (Não aplicáveis.)

O Administrador, Horácio Augusto Pina Prata. 3000059844

ENTIDADES PARTICULARES

APL � ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S. A.

Aviso

Concurso público n.º 2/DP/02 � empreitada de exe-
cução de uma ponte pedonal basculante na Rocha do
Conde de Óbidos (projecto e construção).

Avisam-se os interessados que, nesta data, se anexou um escla-
recimento às peças patentes a concurso.

19 de Junho de 2002. � O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Damião Martins de Castro. 3000060293
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MARE � MERCADO ABASTECEDOR
DA REGIÃO DE ÉVORA, S. A.

Aviso

Empreitada de construção do centro de escritórios
do Mercado Abastecedor da Região de Évora

Nos termos do disposto no artigo 81.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, informam-se todos os interessados que foram
prestados esclarecimentos no âmbito do concurso acima identifica-
do e que os referidos esclarecimentos foram juntos às peças paten-
teadas a concurso.

Este aviso foi enviado para publicação no Diário da República,
3.ª série, em 18 de Junho de 2002.

18 de Junho de 2002. � O Conselho de Administração: José
Augusto Ramos Rocha � Hélder Manuel Ramos Oliveira.

3000060091

POLISGUARDA � SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS

NA GUARDA, S. A.

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade adjudicante � Polisguarda � Sociedade para o
Desenvolvimento do Programa Polis na Guarda, S. A., que também
presidirá ao concurso, com sede no Largo Paço do Biu, 3, 6300-
-592 Guarda (telefone: 271200720; fax: 271200729).

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

3 � Designação e tipo de concurso:

a) Local de execução � Guarda;
b) Designação da empreitada � concepção, projecto e cons-

trução do espaço de animação semi-coberto em estrutura
tensada, com referência ao vocabulário comum para os
contratos públicos (CPV) 45212170-8, com preço base
€ 1 400 000, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 270 dias.
5 � Processo de concurso:

a) O processo do concurso e documentos complementares
podem ser examinados ou pedidos na entidade referida no
n.º 1, nos dias normais de expediente, das 9 horas às 12
horas e 30 minutos e das 14 às 17 horas. Podem ser obti-
das cópias do processo de concurso desde que solicitadas
por escrito e em tempo útil relativamente ao prazo fixado
para apresentação de propostas;

b) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo
de cinco dias úteis contados a partir da data de recepção
do respectivo pedido mediante o pagamento de € 750
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a efectuar no acto
de levantamento do processo.

6 � Local e forma de entrega das propostas:

a) As propostas documentadas, deverão ser apresentadas até
às 17 horas do dia 5 de Agosto de 2002;

b) As propostas serão entregues, contra recibo, ou remetidas
pelo correio sob registo e com aviso de recepção para a
entidade referida no n.º 1;

c) As propostas, bem como os documentos que as acompa-
nham, serão redigidas em língua portuguesa.

7 � Acto público do concurso:

a) São autorizados a intervir no acto público do concurso, os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas;

b) O acto público do concurso terá lugar no 1.º dia útil que
se seguir ao termo do prazo de entrega das propostas, pe-
las 10 horas, na sala de sessões da assembleia municipal
da Guarda.

8 � Cauções � a caução a exigir para garantir o contrato é de
5% do valor da adjudicação.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos dos artigos 8.º
e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo os pagamen-
tos efectuados mediante a elaboração de autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � a este
concurso podem concorrer empreiteiros em nome individual ou
empresas, ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Admissão dos concorrentes � só serão admitidos a con-
curso os titular de certificado(s) de classificação de empreiteiro de
obras públicas que contenham a(s) seguintes autorizações:

a) Empreiteiro geral de edifícios ou 1.ª subcategoria da 1.ª
categoria e da classe correspondente ao valor global da
proposta;

b) Subcategorias da 1.ª, 3.ª e 5.ª categorias que se revelem
necessárias à execução da empreitada, de acordo com as
soluções técnicas apresentadas pelos concorrentes, e repor-
tem a trabalhos de valor superior a € 25 000, e das clas-
ses correspondentes aos valores dos trabalhos que lhes
respeitem;

c) Serão ainda admitidos concorrentes nacionais de outros
Estados membros da União Europeia, concorrentes nacio-
nais dos Estados signatários do acordo sobre o Espaço
Económico Europeu ou signatários do acordo sobre con-
tratos públicos da Organização Mundial do Comércio, que
se encontrem nas condições previstas nos artigos 67.º e 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas deverá ser de 66 dias,
contados da sua abertura.

13 � Critérios de adjudicação e apreciação das propostas � os
critérios básicos de apreciação das propostas e respectivas ponde-
rações para efeitos de adjudicação são os seguintes:

a) Qualidade técnica da proposta � 45%;
b) Preço global proposto � 40%;
c) Prazo global de execução � 15%.

Para cada um dos critérios estabelecem-se os seguintes subcrité-
rios e respectivas ponderações:

a) Qualidade técnica da proposta:

Qualidade arquitectónica � 20%;
Resposta funcional às exigências do programa base �

20%;
Valia técnica do projecto base � 20%;
Qualidade das soluções construtivas propostas � 15%;
Curriculum dos elementos da equipa projectista � 15%;
Obras de âmbito semelhante já executadas, com certifi-

cação dos donos de obra � 10%.

b) Preço global:

Valor da proposta � 60%;
Lista de preços unitários � 25%;
Nota justificativa do preço proposto � 15%.

c) Prazo de execução:

Prazo de execução � 60%;
Programa de trabalhos � 40%.

11 de Junho de 2002. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Carlos Dias Valente. 3000059697

Aviso

Concurso público concepção, projecto e construção
do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda

Esclarecimentos

Informam-se os interessados que nesta data foram apensados ao
processo de concurso em epígrafe, cujo anúncio foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 123, de 28 de Maio de 2002, o
seguinte esclarecimento:

Na alínea g) do n.º 17.1 do programa de concurso onde se lê
«Projecto base de acordo com o ponto.» deve ler-se «Pro-
jecto base de acordo com o ponto 18.»

13 de Junho de 2002. � O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Carlos Dias Valente. 3000059699
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RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Instituto da Conservação da Natureza

Parque Natural da Serra da Estrela

Anúncio

Concurso público de empreitada de concepção,
projecto e execução de infra-estruturas na Torre

Rectificação

Foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 113, de 16
de Maio de 2002, o anúncio do concurso público acima menciona-
do, que agora se publica devidamente rectificado.

1 � Concurso realizado pelo Instituto da Conservação da Natu-
reza, Parque Natural da Serra da Estrela, Rua do 1.º de Maio, 6260-
-101 Manteigas (telefone: 275980060; fax: 275980069).

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

3 � Local de execução � Sítio da Torre, Serra da Estrela.
4 � Designação da empreitada � concepção, projecto e exe-

cução de infra-estruturas na Torre.
5 � Natureza e extensão dos trabalhos:
5.1 � O presente concurso tem como objecto a celebração de um

contrato de empreitada para a execução de infra-estruturas na Tor-
re, incluindo a elaboração dos respectivos projectos de execução.

5.2 � O concurso tem por base as condições expressas no pro-
grama de concurso, no caderno de encargos e no programa base que
constituem o processo de concurso.

5.3 � A execução do contrato desenrolar-se-á em duas fases, a
saber:

1.ª fase � elaboração dos projectos de execução das infra-
-estruturas;

2.ª fase � execução das obras correspondentes aos projectos
elaborados e aprovados.

5.4 � A 1.ª fase compreenderá a aprovação pelas diversas enti-
dades licenciadoras dos respectivos projectos.

5.5 � Os projectos a elaborar pelo adjudicatário são os seguin-
tes:

Sistema de captações e reserva de água, rede de abastecimen-
to de água, rede de drenagem de esgotos domésticos e sis-
tema de tratamento de efluentes.

5.6 � Constitui encargo do adjudicatário a realização dos estu-
dos e análises indispensáveis à elaboração dos projectos e das cláu-
sulas técnicas das diferentes especialidades, tendo em atenção as
soluções técnicas e construtivas adaptadas, e o que se encontra
expresso nos documentos patenteados a concurso.

6 � Preço base do concurso � o valor base para efeitos de con-
curso é de € 250 000, acrescidos do valor do IVA à taxa legal em
vigor.

7 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução será de
180 dias, após a data de consignação.

8 � Entidade a quem podem ser pedidos os processos de con-
curso � o processo de concurso encontra-se patente na sede do
Parque Natural da Serra da Estrela, Rua do 1.º de Maio, 6260-101
Manteigas, onde pode ser obtido e examinado, todos os dias e du-
rante as horas de expediente (das 9 às 17 horas). Poderão concor-
rer os titulares devidamente credenciados, através de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliá-
rio (IMOPPI).

9 � Date limite dos pedidos do processo de concurso � até ao
fim do segundo terço do prazo fixado para apresentação das pro-
postas.

10 � Montante e modalidades de pagamento do processo de
concurso � o custo do processo é de € 50 acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, e será liquidado, contra recibo no acto de entrega,
em numerário ou cheque visado à ordem do Instituto da Conserva-
ção da Natureza.

11 � Data e hora limite para a apresentação das propostas � as
propostas deverão dar entrada até às 17 horas do 30.º dia (incluindo
sábados, domingos e feridos) a contar do dia seguinte ao da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

12 � Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � as
propostas deverão ser entregues pelos concorrentes os seus repre-
sentantes legais na sede do Parque Natural da Serra da Estrela, Rua
do 1.º de Maio, 6260-101 Manteigas, contra recibo ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção.

13 � As propostas deverão ser redigidas em português, deven-
do os documentos que as instruem, quando não redigidos em por-
tuguês, ser acompanhados de uma tradução legalizada.

14 � É obrigatório que os documentos, quando formados por
mais de uma folha, devam constituir fascículo ou fascículos inde-
componíveis com todas as páginas numeradas, criados por proces-
so que impeça a separação ou acréscimo de folhas, devendo a pri-
meira página de cada fascículo mencionar o número total de folhas.

15 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem credenciadas pelos concorrentes, deven-
do constar na credencial o nome, número do bilhete de identidade
e profissão.

16 � Data, hora e local de abertura das propostas � o acto pú-
blico de abertura das propostas terá lugar às 10 horas do dia útil
seguinte à data limite para apresentação das propostas, na sede do
Parque Natural da Serra da Estrela, Rua do 1.º de Maio, 6260-101
Manteigas.

17 � Cauções e garantias � o valor da caução é de 5% do
montante da adjudicação e será prestada por depósito em dinheiro
ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português ou
mediante garantia bancária ou ainda por seguro caução, nos termos
do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

18 � Tipo de empreitada e modalidade de pagamento � a em-
preitada é por preço global, sendo-lhe aplicável, quando a pagamen-
tos, o disposto no artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

19 � Modalidade de associação de empresas � podem concor-
rer empresas ou grupo de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa só entidade ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária ou em agrupamen-
to complementar de empresas, tendo em vista a celebração do con-
trato.

20 � Serão admitidos a concurso:

a) Os titulares devidamente credenciados, através de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as se-
guintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Mar-
ço, e Portarias n.os 412-I/99, de 4 de Junho, e 660/99, de
17 de Agosto):

a1) 9.ª e 10.ª subcategorias da 3.ª categoria, sendo que
uma delas cubra o valor global da proposta e a outra
seja correspondente ao valor dos trabalhos especiali-
zados que lhe respeitam, consoante a parte que a cada
um desses trabalhos cabe na proposta e que será in-
dicada em documento anexo àquela, caso o concorren-
te não recorra à faculdade conferida na alínea se-
guinte.

b) Caso o(s) concorrente(s) não disponha(m) da(s) autori-
zação(ões) exigidas na alínea a2), indicará em documento
anexo à proposta o(s) subempreiteiros(s) possuidores
dessa(s) autorização(ões) aos quais ficará vinculado por
contrato para a execução dos trabalhos que lhe(s) respei-
tem;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI que apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I, o qual indicará os elementos de referência re-
lativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica
e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;

d) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documen-
tos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacida-
de financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 deste pro-
grama de concurso.
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21 � A apreciação das propostas deverá ter em conta os seguin-
tes critérios:

1 � Qualidade técnica da solução proposta � 35% de peso;
2 � Preço total proposto � 25% de peso;
3 � Prazo de execução da empreitada � 10% de peso;
4 � Garantia de boa e atempada execução da obra � 15% de

peso;
5 � Qualidade técnica da proposta � 15% de peso.

A classificação será feita atribuindo às propostas notas de 0 a 5,
procedendo-se do seguinte modo:

a) Em relação ao critério qualidade técnica da solução pro-
posta (QTS):

5 � Muito boa;
4 � Boa;
2 � Suficiente;
0 � Insuficiente ou má.

b) Em relação ao critério preço (Pr) à proposta mais baixa
admitida a concurso será atribuída a classificação de 5
valores, atribuindo-se às restantes propostas notas inversa-
mente proporcionais aos seus desvios em relação à propos-
ta mais baixa com uma aproximação de duas casas deci-
mais, utilizando-se, para o efeito, a fórmula seguinte:

 (2 × Po - Pc)
Nc = ������ × 5

Po

em que:
Nc = nota do concorrente em análise;
Po = valor do preço da proposta mais baixa;
Pc = valor do preço da proposta em análise.

Para valores de Nc negativos será considerado Nc = 0.
O dono da obra reserva-se o direito de excluir, nos termos
do disposto no n.º 4 do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, quaisquer propostas que considere de
preço anormalmente baixo, observando, previamente o dis-
posto nos n.os 2 e 3 do mesmo artigo, considerando como
preço anormalmente baixo:

Caso de mais de cinco propostas � preço inferior em
15% ao preço médio das propostas em análise, excep-
tuando as propostas de preço mais alta e a de preço
mais baixo;

Caso de cinco propostas ou menos � valor inferior em
15% ao valor médio de todas as propostas.

c) Em relação ao critério prazo (Pz):

5 � Prazo mais baixo;
4 � 3 � 2 � [�]
1 � Prazo mais alto.

Sendo as restantes classificações calculadas proporcional-
mente, arredondadas às centésimas.

d) Em relação ao critério da garantia de boa e atempada exe-
cução da obra GBE) � pelo número de declarações abo-
natórias que refiram o cumprimento dos prazos de exe-
cução:

Pontuação Número
de declarações

5 ³ 10
4 5 a 9
3 2 a 4
1 1
0 0

e) Em relação ao critério da qualidade técnica da proposta
(QTP) � a capacidade da valia técnica da proposta será
analisada pelos seguintes itens e respectivos pesos:

e.1) Memória descritiva e justificativa (MD) � 40%:

5 � Muito boa;
4 � Boa;
2 � Suficiente;
0 � Insuficiente ou má.

e.2) Cronograma de trabalhos (CT) � 30%:

5 � Muito bom;
4 � Bom;
2 � Suficiente;
0 � Insuficiente ou mau.

e.3) Plano de pessoal e equipamento para obra (PPE) �
 20%:

5 � Muito bom;
4 � Bom;
2 � Suficiente;
0 � Insuficiente ou mau.

e.4) Instalações do estaleiro (E) � 10%:

5 � Muito boas;
4 � Boas;
2 � Suficientes;
0 � Insuficientes.

A classificação de cada proponente será calculada de acordo com
a seguinte fórmula:

CF = 0,35 × QTS + 0,25 × Pr + 0,10 × Pz + 0,15 × GBE +
+ 0,15 × (0,40 × MD + 0,30 × CT + 0,20 × PPE + 0,10 × E)

22 � Variantes ou condições divergentes das do caderno de en-
cargos não são admitidas.

23 � Data de publicação do anúncio no Diário da República �
[�]

24 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � [�]

18 de Junho de 2002. � O Presidente do ICN, (Assinatura ile-
gível.) 3000060105

UNIÃO MUCIFALENSE

Aviso

Rectificação ao anúncio de concurso público para a
apresentação de candidaturas para a execução da
empreitada de requalificação do complexo desportivo.

Publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 118, de 22 de
Maio, o ponto n.º 10 do anúncio do concurso passa a ter o seguinte
texto: «Os concorrentes deverão ser titulares do alvará de emprei-
teiro de obras públicas da 14.ª subcategoria da 3.ª categoria do valor
global da proposta apresentada.»

O ponto n.º 12 passa a ter o seguinte texto: «A adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, de acordo com o estipulado no
artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, atendendo aos seguintes cri-
térios indicados:

1) Valia técnica (60%);
2) Preço (40%).»

O ponto n.º 13 passa a ter o seguinte texto: «São admitidas pro-
postas variantes ao projecto.»

17 de Junho de 2002. � O Presidente da Direcção, José Dias.
3000060055



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 148 � 29 de Junho de 200213 618

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
 DE ANGRA DO HEROÍSMO

Anúncio

Processo n.º 46/2002.
Falência (requerida).
Requerente � B. Braun Medical, L.da, e outro(s).
Requeridos � Emanuel Gonçalves de Andrade e outro(s).

Dr.ª Paula de Jesus Jorge Santos, juíza de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Angra do Heroísmo:

Faz saber que por sentença de 24 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: Emanuel
Gonçalves de Andrade, empresário, estado civil: casado, nascido em
9 de Setembro de 1950, natural da freguesia de Angra do Heroísmo,
concelho de Angra do Heroísmo, com nacionalidade portuguesa,
identificação fiscal n.º 812151119, bilhete de identidade n.º 2372669,
domicílio: Rua do Meio de S. Pedro, 16, S. Pedro, 9700 Angra do
Heroísmo; e Maria da Conceição Pereira Brandão Gonçalves An-
drade, estado civil: casada, domicílio: Rua do Meio de S. Pedro,
16, 9700 Angra do Heroísmo, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Hélia Maria Pinheiro Cardoso,
endereço: Entre Ladeiras, 19-A, 9700 Angra do Heroísmo.

7 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Paula de Jesus Jorge
Santos. � A Oficial de Justiça, Bela Leonardo. 3000060290

TRIBUNAL DA COMARCA DE AROUCA

Anúncio
Processo n.º 313-B/2001.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr. juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida, Manuel de Sousa &
Paiva, L.da, com sede em Ferreiros, Tropeço, Arouca, notificados
para no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (ar-
tigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência).

15 de Abril de 2002. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � A Oficial de Justiça, Dalila Almeida. 3000059891

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LAGOS

Anúncio
Processo n.º 188/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Sanocal � Importação e Exportação, L.da

Requerente � Perlux � Importação de Perfumes, L.da, e outro(s).
Requerida � Machado & Machado, L.da, pessoas colectiva

n.º 501169598, com sede na Rua de Marreiros Neto, 8-10, em
Lagos.

Dr.ª Ana Paula Conceição, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribu-
nal da Comarca de Lagos:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Machado &
Machado, L.da, domicílio: Rua de Marreiros Neto, 8-10, Lagos,
8600-754 Lagos, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem
os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente

da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 14 de Maio de 2002.

16 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Paula Concei-
ção. � A Oficial de Justiça, Manuel Machado. 1000086852

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LOULÉ

 Anúncio
Processo n.º 297/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Firmino Alves dos Santos.
Requerida � Policasa � Soc. Mediadora Imobiliária, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida: Policasa �
Soc. Mediadora Imobiliária, L.da, identificação fiscal n.º 501688838,
domicílio: Avenida de Ceuta, edifício Sol Belo, loja 9, traseiras,
8125-126 Quarteira, para no prazo de 10 dias, decorridos que se-
jam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem
os seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente
da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dis-
ponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 3 de Junho de 2002.

6 de Junho de 2002. � O Juiz de Direito, Luís Miguel S. da Silva
Caldas. � O Oficial de Justiça, António Clareza. 3000060084

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE LOULÉ

Anúncio
Processo n.º 302/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Petróleos de Portugal � Petrogal, S. A.
Requerida � Transportes Central Infesta, L.da

Dr.ª Ana Pessoa, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal da
Comarca de Loulé:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Transportes
Central Infesta, L.da, identificação fiscal n.º 500852243, domicílio:
Cortelha, Salir, 8100 Loulé, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providên-
cia diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de pro-
va de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Pro-
cessos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 5 de Junho de 2002.

11 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Pessoa. � A
Oficial de Justiça, Maria Adelaide Peniche. 3000060236

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio
Processo n.º 103/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Lousalu � Alumínios de Lousada, L.da

Requeridos � José Reis Monteiro Taveira & Filhos, L.da, e outro(s).

Dr.ª Ana Rute Costa Pereira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Marco de Canaveses:

Faz saber que por sentença de 7 de Junho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos: José Reis
Monteiro Taveira & Filhos, L.da, identificação fiscal n.º 501242813,
domicílio: Rua de S. Nicolau, Largo Pelourinho, 830, São Nicolau,
4630 Marco de Canaveses, tendo sido fixado em 30 dias, contados
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da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

A petição deu entrada na secretaria em 1 de Fevereiro de 2002.
Foi nomeado liquidatário judicial Dr. José Ferraz, Rua de Luz

Soriano, 185, 4200 Porto.

11 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Rute Alves
Costa Pereira. � A Oficial de Justiça, Madalena Ferreira.

3000059769

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE PENAFIEL

Anúncio
Processo n.º 308-E/2001.
Prestação de contas (liquidatário).
Falida � Alcina Manuela Brito de Sousa.

Dr.ª Marta Susana Mesquita Mendes, juíza de direito do 1.º Juízo
deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida, notificados para no prazo
de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem so-
bre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

6 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Marta Susana Mes-
quita Mendes. � A Oficial de Justiça, Ana Maria Amilcar.

3000059766

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio
Processo n.º 160/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requeridos � Ilda Maria Cabral Almeida Marques e outro(s).

Dr. Pedro Ribeiro, juiz de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal
de Viseu:

Faz saber que por sentença de 24 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Ilda Maria
Cabral Almeida Marques, estado civil: desconhecido, identificação
fiscal n.º 185047165, bilhete de identidade n.º 7755668, domicílio:
Bairro de Santa Rita, Largo da Rua E, 1.º, direito, Viseu, tendo sido
fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio
no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Alfredo do Carmo Gomes,
endereço: Rua de 21 de Agosto, 156, 3500 Viseu.

28 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Pedro Ribeiro. � A
Oficial de Justiça, Benilde Cardoso. 3000059528

Anúncio
Processo n.º 254/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Requeridos � Firmino António Fernandes Guerreiro e outro(s).

Dr. Pedro Ribeiro, juiz de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal
de Viseu:

Faz saber que por sentença de 27 de Maio de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerido: Firmino
António Fernandes Guerreiro, domicílio: Rua das Figueirinhas, lote
31, 1.º, Gumirães, 3500 Viseu;  requerida: Ana Maria André Bap-
tista Guerreiro, estado civil: desconhecido, domicílio: Rua das
Figueirinhas, lote 31, 1.º, Gumirães, 3500 Viseu, tendo sido fixa-
do em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Alfredo do Carmo Gomes,
endereço: Rua de 21 de Agosto, 156, 3500 Viseu.

29 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Pedro Ribeiro. � A
Oficial de Justiça, Benilde Cardoso. 3000059521

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio
Processo n.º 236/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Américo Alberto Neves Ferreira.
Requeridos � Viseuarte � Construções, L.da, e outro(s).

Dr. Fernando Chaves, juiz de direito do 4.º Juízo Cível do Tribu-
nal de Viseu:

Faz saber que por sentença de 7 de Junho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Viseuarte �
Construções, L.da, domicílio: Avenida Alberto Sampaio, loja e
n.º 108, 3510-027 Viseu, tendo sido fixado em 30 dias, contados
da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o es-
tatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial Dr. Rui Nunes Dias da Silva,
identificação fiscal n.º 805704560, endereço: Rua de Serpa Pinto,
37, 1.º, esquerdo, 3510-112 Viseu.

11 de Junho de 2002. � O Juiz de Direito, Fernando Chaves. �
O Oficial de Justiça, José Eduardo. 3000059309

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 47/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), S. A.
Requerida � Sarita Fontenelle de Andrade.

Dr. Andrade Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que é citada a para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 30 dias de éditos, que começarão a contar-se da segunda e
última publicação do competente anúncio, para deduzir, querendo,
oposição, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham, conforme o estatuído no artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, nos
presentes autos que deram entrada na secretaria em 14 de Feverei-
ro de 2002.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e
bem assim a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra si, sendo casada, documento comprovativo do
casamento e do respectivo regime de bens, a relação de bens que
detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação financeira
ou venda com reserva de propriedade e cópia das três últimas de-
clarações do IRS, ficando ainda advertida de que é obrigatória a
constituição de mandatário judicial nos termos do disposto no ar-
tigo 235.º do Código de Processo Civil, e que os prazos referidos
são contínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais e ter-
minado o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, trans-
fere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte, e que os du-
plicados da petição inicial se encontram à disposição da citanda no
1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa.

22 de Maio de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000060122

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 197/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), S. A.
Requerido � Paulo Manuel Gabriel dos Santos.
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Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Paulo Ma-
nuel Gabriel dos Santos, estado civil: casado, identificação fiscal
n.º 182327809, domicílio: Bairro da Feira Velha, Rua de 1.º de
Maio, Pinhel, 6400 Pinhel, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos,  devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 17 de Maio de 2002.

28 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000060116

Anúncio
Processo n.º 147/2001.
Falência (requerida).
Requerente � Biomérieux Portugal � Apar. Reag. Laboratório.
Requerido � Luís Sousa Carvalho.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 4 de Junho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido: Luís Sousa
Carvalho, estado civil: desconhecido, identificação fiscal
n.º 110217320, domicílio: Praça Teófilo Braga, 13-A, 2700 Ama-
dora, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

5 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000060009

Anúncio
Processo n.º 206/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Eurotejo � Comércio e Indústria Peixe, L.da

Requerido � José Narciso Garcia.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido: José Narci-
so Garcia, residente na Quinta da Piedade, 1.ª fase, lote 70, 2.º,
direito, 2625 Póvoa de Santa Iria, para no prazo de 10 dias, decor-
ridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos,  devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 27 de Maio de 2002.

6 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000060088

Anúncio
Processo n.º 209/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Normalu.
Requerida � Redel � Revestimentos e Decorações, S. A.

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Redel � In-
vestimentos e Decorações, S. A., identificação fiscal n.º 500228647,
domicílio: Avenida João Crisóstomo, 10-B, Lisboa, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do

Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 28 de Maio de 2002.

7 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000060242

Anúncio
Processo n.º 224/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Parfel � Soc. Equip. e Acessórios Industriais, L.da

Requerida � Cinim � Comércio Indústria e Importação, L.da

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Cinim �
Comércio Indústria e Importação, L.da, com sede na Rua dos
Soeiros, 337, 1.º, esquerdo, Benfica, Lisboa, para no prazo de 10
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 7 de Junho de 2002.

14 de Junho de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000060263

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

Anúncio
Processo n.º 98/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � TMN � Rede Têxtil, L.da

São citados os credores de requerente: TMN � Rede Têxtil, L.da,
com sede na Rua Particular dos Fogueteiros, S. Gens Padrão da
Légua, 4460-788 Custóias, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência dife-
rente da requerida,  devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 30 de Abril de 2002.

29 de Maio de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000059556

RECTIFICAÇÕES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO BARREIRO

Aviso

Rectificação ao aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 129, de 5 de Junho de 2002

Para os devidos efeitos, torna-se público que o aviso menciona-
do em epígrafe saiu com inexactidão. Assim, onde se lê «Concurso
externo de ingresso visando o preenchimento de um lugar na cate-
goria de técnico profissional de 2.ª classe da carreira técnico-pro-
fissional» deverá ler-se «O concurso externo de ingresso visando
o preenchimento de um lugar na categoria de técnico profissional
de 2.ª classe de secretariado carreira técnico-profissional».

O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000060007
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

HABISERRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS, S. A.

Sede social: Casal do Matoutinho, Galés, Santo Estêvão
das Galés, Mafra

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Mafra sob o
n.º 722.

Pessoa colectiva n.º 501694749.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convocam-se os
Srs. Accionistas da HABISERRA � Sociedade de Construção de
Infraestruturas, S. A., para reunirem em assembleia  geral, no próxi-
mo dia 1 de Agosto de 2002, pelas 15 horas, na sua sede social, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Eleição dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de
2002 a 2005;

2.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas reportadas ao
exercício de 2001;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.

Poderão participar e votar na assembleia geral os Srs. Accionistas
que se encontrem nas condições previstas no artigo 17.º do contrato
de sociedade.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, na sede da Socie-
dade e nos prazos legais, os documentos de suporte e propostas.

21 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Miguel Nuno de Saldanha Melo Alvim. 3000061127

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua de Castilho, 20, Lisboa

Capital social: € 42 250 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1383.

Pessoa colectiva n.º 502349620.

Assembleia de obrigacionistas

DBI/96 � Obrigações de caixa � Cupão 0 a 8 anos

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, convoco os Srs. Obrigacionistas para se reuni-
rem em assembleia de obrigacionistas, na sede social do Deutsche
Bank (Portugal), S. A., no próximo dia 26 de Julho de 2002, pelas
11 horas e 30 minutos, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos:

Único. Deliberar, nos termos previstos no artigo 109.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, sobre a fusão do Deutsche Bank
(Portugal), S. A., com a Deutsche Participações, SGPS, L.da

[a efectuar, nos termos do respectivo projecto e de acordo
com o previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97.º do Código
das Sociedades Comerciais, mediante a incorporação da
Deutsche Participações, SGPS, L.da, no Deutsche Bank (Por-
tugal), S. A., com a consequente extinção daquela sociedade].

Caso, por falta de quórum constitutivo, não seja possível reunir na
data acima indicada, fica desde já designado o dia 12 de Agosto de
2002, pelas 11 horas e 30 minutos, para que a assembleia de
obrigacionistas reúna em segunda convocação.

Poderão estar presentes na assembleia, e aí exercer o seu direito de
voto, todos os obrigacionistas que, até à data designada para a reunião,

entreguem ao presidente da mesa da assembleia geral do Deutsche
Bank (Portugal), S. A., documento comprovativo de que são titulares
de obrigações da presente emissão e de que as mesmas se encontram
inscritas em seu nome numa conta de valores mobiliários escriturais/
depositadas em seu nome junto de uma instituição financeira.

A cada obrigação corresponde um voto.
Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia por

mandatário constituído por simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral do Deutsche Bank (Portugal), S. A.

Nos termos da lei, as deliberações tomadas pela assembleia vincu-
lam os obrigacionistas ausentes ou discordantes.

Mais se informa que o referido projecto de fusão, que se encontra
ainda em apreciação pelo Banco de Portugal, foi já apresentado a
registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e que o
mesmo e a respectiva documentação anexa podem ser consultados na
sede social do Deutsche Bank (Portugal), S. A., pelos Srs. Obri-
gacionistas.

20 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Vasco Vieira de Almeida. 3000060981

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua de Castilho, 20, Lisboa

Capital social: € 42 250 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1383.

Pessoa colectiva n.º 502349620.

Assembleia de obrigacionistas

DBI/93 � Obrigações de caixa subordinadas («DBIHXE»)

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, convoco os Srs. Obrigacionistas para se reuni-
rem em assembleia de obrigacionistas, na sede social do Deutsche Bank
(Portugal), S. A., no próximo dia 26 de Julho de 2002, pelas 10 horas,
para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Único. Deliberar, nos termos previstos no artigo 109.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, sobre a fusão do Deutsche
Bank (Portugal), S. A., com a Deutsche Participações, SGPS,
L.da [a efectuar, nos termos do respectivo projecto e de acor-
do com o previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97.º do
Código das Sociedades Comerciais, mediante a incorporação
da Deutsche Participações, SGPS, L.da, no Deutsche Bank
(Portugal), S. A., com a consequente extinção daquela socie-
dade].

Caso, por falta de quórum constitutivo, não seja possível reunir na
data acima indicada, fica desde já designado o dia 12 de Agosto de
2002, pelas 10 horas, para que a assembleia de obrigacionistas reúna
em segunda convocação.

Poderão estar presentes na assembleia, e aí exercer o seu direito de
voto, todos os obrigacionistas que, até à data designada para a reu-
nião, entreguem ao presidente da mesa da assembleia geral do Deutsche
Bank (Portugal), S. A., documento comprovativo de que são titulares
de obrigações da presente emissão e de que as mesmas se encontram
inscritas em seu nome numa conta de valores mobiliários escriturais/
depositadas em seu nome junto de uma instituição financeira.

A cada obrigação corresponde um voto.
Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia por

mandatário constituído por simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral do Deutsche Bank (Portugal), S. A.

Nos termos da lei, as deliberações tomadas pela assembleia vincu-
lam os obrigacionistas ausentes ou discordantes.

Mais se informa que o referido projecto de fusão, que se encontra
ainda em apreciação pelo Banco de Portugal, foi já apresentado a
registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e que o
mesmo e a respectiva documentação anexa podem ser consultados na
sede social do Deutsche Bank (Portugal), S. A., pelos Srs. Obri-
gacionistas.

20 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Vasco Vieira de Almeida. 3000060974
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DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua de Castilho, 20, Lisboa

Capital social: € 42 250 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1383.

Pessoa colectiva n.º 502349620.

Assembleia de obrigacionistas

DBI/95 � Obrigações de caixa � Cupão 0 a 8 anos

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, convoco os Srs. Obrigacionistas para se reuni-
rem em assembleia de obrigacionistas, na sede social do Deutsche Bank
(Portugal), S. A., no próximo dia 26 de Julho de 2002, pelas 11 horas,
para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Único. Deliberar, nos termos previstos no artigo 109.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, sobre a fusão do Deutsche
Bank (Portugal), S. A., com a Deutsche Participações, SGPS,
L.da [a efectuar, nos termos do respectivo projecto e de acor-
do com o previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97.º do
Código das Sociedades Comerciais, mediante a incorporação
da Deutsche Participações, SGPS, L.da, no Deutsche Bank
(Portugal), S. A., com a consequente extinção daquela so-
ciedade].

Caso, por falta de quórum constitutivo, não seja possível reunir na
data acima indicada, fica desde já designado o dia 12 de Agosto de
2002, pelas 11 horas, para que a assembleia de obrigacionistas reúna
em segunda convocação.

Poderão estar presentes na assembleia, e aí exercer o seu direito
de voto, todos os obrigacionistas que, até à data designada para a
reunião, entreguem ao presidente da mesa da assembleia geral do
Deutsche Bank (Portugal), S. A., documento comprovativo de que
são titulares de obrigações da presente emissão e de que as mesmas
se encontram inscritas em seu nome numa conta de valores mobi-
liários escriturais/depositadas em seu nome junto de uma instituição
financeira.

A cada obrigação corresponde um voto.
Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia por

mandatário constituído por simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral do Deutsche Bank (Portugal), S. A.

Nos termos da lei, as deliberações tomadas pela assembleia vincu-
lam os obrigacionistas ausentes ou discordantes.

Mais se informa que o referido projecto de fusão, que se encontra
ainda em apreciação pelo Banco de Portugal, foi já apresentado a
registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e que o
mesmo e a respectiva documentação anexa podem ser consultados na
sede social do Deutsche Bank (Portugal), S. A., pelos Srs. Obri-
gacionistas.

20 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Vasco Vieira de Almeida. 3000060977

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua de Castilho, 20, Lisboa

Capital social: € 42 250 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1383.

Pessoa colectiva n.º 502349620.

Assembleia de obrigacionistas

DB Leasing/94 � Obrigações de caixa subordinadas
Taxa variável («DBLBXE»)

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei, convoco os Srs. Obrigacionistas para se reuni-
rem em assembleia de obrigacionistas, na sede social do Deutsche
Bank (Portugal), S. A., no próximo dia 26 de Julho de 2002, pelas
10 horas e 30 minutos, para deliberar sobre a seguinte ordem de
trabalhos:

Único. Deliberar, nos termos previstos no artigo 109.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, sobre a fusão do Deutsche

Bank (Portugal), S. A., com a Deutsche Participações, SGPS,
L.da [a efectuar, nos termos do respectivo projecto e de acor-
do com o previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 97.º do
Código das Sociedades Comerciais, mediante a incorporação
da Deutsche Participações, SGPS, L.da, no Deutsche Bank
(Portugal), S. A., com a consequente extinção daquela so-
ciedade].

Caso, por falta de quórum constitutivo, não seja possível reunir na
data acima indicada, fica desde já designado o dia 12 de Agosto de
2002, pelas 10 horas e 30 minutos, para que a assembleia de
obrigacionistas reúna em segunda convocação.

Poderão estar presentes na assembleia, e aí exercer o seu direito
de voto, todos os obrigacionistas que, até à data designada para a
reunião, entreguem ao presidente da mesa da assembleia geral do
Deutsche Bank (Portugal), S. A., documento comprovativo de que
são titulares de obrigações da presente emissão e de que as mesmas
se encontram inscritas em seu nome numa conta de valores mobi-
liários escriturais/depositadas em seu nome junto de uma instituição
financeira.

A cada obrigação corresponde um voto.
Os obrigacionistas podem fazer-se representar na assembleia por

mandatário constituído por simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral do Deutsche Bank (Portugal), S. A.

Nos termos da lei, as deliberações tomadas pela assembleia vincu-
lam os obrigacionistas ausentes ou discordantes.

Mais se informa que o referido projecto de fusão, que se encontra
ainda em apreciação pelo Banco de Portugal, foi já apresentado a
registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e que o
mesmo e a respectiva documentação anexa podem ser consultados na
sede social do Deutsche Bank (Portugal), S. A., pelos Srs. Obri-
gacionistas.

20 de Junho de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Vasco Vieira de Almeida. 3000060978

AVISOS

COMPANHIA DE PAPEL DO PRADO, S. A.

Sede: Lugar do Prado, Tomar

Capital social: € 2 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Tomar sob o
n.º 1237.

Pessoa colectiva n.º 500069093.

Aviso

Nos termos do disposto no artigo 107.º ex vi artigo 120.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, para os devidos e legais efeitos, tor-
na-se público que no dia 7 de Junho último teve lugar a assembleia
geral da sociedade, tendo sido discutido e aprovado por unanimidade
o projecto de cisão por constituição de duas novas sociedades, Prado
Karton � Companhia de Cartão, S. A., e Prado � Cartolinas da
Lousã, S. A.

Avisam-se os credores da sociedade, nos termos do n.º 3 do referi-
do artigo, de que podem deduzir oposição judicial à cisão, no prazo de
30 dias a contar desta publicação.

17 de Junho de 2002. � A Administração: (Assinaturas ilegí-
veis.) 3000060269

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Sede social: Estrada Nacional n.º 1, Rechousa, Canelas,
Vila Nova de Gaia

Capital social: € 1 700 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto em 18
de Abril de 1961 sob o n.º 14 765, a fl. 36 v.º do livro C-41.

Pessoa colectiva n.º 500286574.
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Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 100.º,
por remissão do artigo 120.º do Código das Sociedades Comerciais,
dá-se público conhecimento de que foi efectuado o registo do pro-
jecto de cisão simples da sociedade TRACAR � Transportes de
Carga e Comércio, S. A., mediante a constituição de uma nova so-
ciedade, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 118.º do Código
das Sociedades Comerciais.

O projecto de cisão e a documentação anexa podem ser
consultados na sede da sociedade, pelos sócios e credores so-
ciais.

A assembleia geral da sociedade TRACAR � Transportes de Car-
ga e Comércio, S. A., está convocada para se reunir no dia 9 de
Agosto de 2002, pelas 9 horas e 30 minutos.

Pela Administração, (Assinatura ilegível.)
3000060762

PROMOEL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE S. PEDRO DE MOEL, S. A.
Sede social: São Pedro de Moel

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande
sob o n.º 124.

Pessoa colectiva n.º 500965110.
Informação aos accionistas

Informam-se os Srs. Accionistas de que, em função da transforma-
ção e do último aumento do capital social para € 500 000, efectuado
em 17 de Dezembro de 2001, podem ser titulares de acções ao por-
tador que ainda o não tenham feito proceder na sede da sociedade, e
nos 180 dias imediatos à publicação no Diário da República do pre-
sente anúncio, à troca dos títulos que correspondam à sua quota parte
no actual capital social.

28 de Maio de 2002. � Pela Administração, (Assinatura ilegível.)
1000086235
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SETÚBAL
BARREIRO

TOMÁS & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 435; data:
020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1997.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Pavia
Sardinha Cardoso. 1000065518

CENTRO TÉCNICO DENTÁRIO LUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2186/
970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503822752; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/011126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, alterando o artigo 3.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e representado por três quotas,
sendo uma no valor de 4000 euros, pertencente ao sócio Manuel
Silva da Costa, e duas iguais, de 500 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios Anabela Odete de Carvalho dos Santos da
Costa e Orlando Alexandre dos Santos da Costa. Do referido capital
encontra-se apenas realizado em dinheiro 4988 euros, sendo o res-
tante, de 12 euros, por incorporação de resultados transitados.

§ único. Não são exigíveis prestações suplementares de capital,
podendo, todavia, qualquer dos sócios fazer à sociedade os suprimentos
de que ela vier a carecer, nas condições, inclusive de juros, que pre-
viamente vierem a ser estabelecidas pelos sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Pavia
Sardinha Cardoso. 1000065521

CAMACHO & NETO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3106/
020321; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Camacho & Neto � Mediação
de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Rua de Maria Judite de Carva-
lho, 3-B, freguesia da Verderena, concelho do Barreiro.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como abrir, transferir ou encerrar agências, delegações,
sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio José Guilherme Camacho da

4.  Empresas � Registo comercial
Silva, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Maria Antónia Contreiras Neto Camacho da Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio José Guilherme
Camacho da Silva, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

São livres as cessões de quotas entre sócios.
A cessão de quotas a terceiros carece de autorização prévia da

sociedade, gozando esta e os sócios não cedentes do direito de pre-
ferência.

O direito de preferência previsto no número precedente é defe-
rido em primeiro lugar à sociedade e em segundo lugar e pela ordem
das respectivas participações aos sócios.

No caso de o sócio querer ceder a totalidade ou parte da sua quota
a um terceiro, deverá avisar a sociedade e os outros sócios, por meio
de carta registada, com aviso de recepção, da sua pretensão, comu-
nicando o nome do interessado na aquisição e as demais condições
do negócio.

Dentro de 30 dias a contar da data do último aviso de recepção,
reunir-se-á a assembleia geral da sociedade para deliberar sobre se a
sociedade ou os sócios pretendem exercer o direito de preferência
previsto neste pacto, adquirindo a quota ou a respectiva parte nas
condições indicadas.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas aos sócios, mediante
deliberação tomada em assembleia geral, nos seguintes casos:

a) Em caso de partilha de bens do casal de algum sócio, motivada
por separação judicial de bens, separação judicial de pessoas e bens
ou por divórcio, mas na hipótese de, na partilha de que se trate, a
quota vir a ser adjudicada a outro cônjuge;

b) Em caso de a quota do sócio ter sido dada em penhor ou ter
sido arrestada, arrolada, penhorada ou, por qualquer outra forma,
sujeita a apreensão judicial, fiscal ou administrativa, designadamente
por falência, insolvência, interdição ou inabilitação do titular;

c) Em caso de violação das regras constantes da lei ou de contra-
to de sociedade;

d) Caso o sócio, sem autorização expressa e proferida por delibe-
ração da assembleia geral, exerça, por si ou interposta pessoa, acti-
vidade idêntica ou concorrente à da sociedade.

2 � Nos casos previstos neste artigo, a contrapartida da amorti-
zação será a soma dos valores nominal da quota e da parte propor-
cional que lhes respeita nos fundos de reserva legal e livres que,
porventura, venham a ser constituídos, resultantes do último balan-
ço aprovado, e poderá ser repartida em quatro prestações semes-
trais.

3 � A exclusão da sociedade do sócio titular da quota terá efeito
logo que seja deliberada a respectiva amortização, considerando-se
esta realizada com a outorga da respectiva escritura.

7.º

Em caso de dissolução, a assembleia geral que nomear os liquida-
tários determinará o modo de efectuar a liquidação.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Pavia
Sardinha Cardoso. 1000065523

ASFALPOR � ARMAZENAGEM DE ASFALTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1578;
data: 020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Pavia
Sardinha Cardoso. 1000065526
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SEIXAL

INÁCIO & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1182/
860212; identificação de pessoa colectiva n.º 501637451; inscrição
n.º 2/020109; número e data da apresentação: 3/020109.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada sócio.

O texto completo o contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064741

A. PATO & JACOB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4033/
960902; identificação de pessoa colectiva n.º 503708917; inscrição
n.º 2/011228; número e data da apresentação: 64/011228.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, corres-
pondente à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, uma de cada
sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme

26 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064737

O MEU BORDADO � BORDADOS E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4968/
981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504301632; inscrição
n.º 2/011228; número e data da apresentação: 56/011228.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada uma, uma de cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064736

LUASA � INDÚSTRIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2110/
901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502439173; inscrição
n.º 5/011228; número e data da apresentação: 96/011228.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de

4000 euros, do sócio Eduardo Gabriel Freitas Oliveira, e uma quota
de 1000 euros, do sócio José da Cruz Moreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064732

TALHO DO PAULO JUNOT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4580/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504064940; inscrição
n.º 2/011228; número e data da apresentação: 164/011228.

Certifico que foi alterado artigo 4.º, tendo, em consequência, fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Este conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064728

SOCIMBAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE ALIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1314/
861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501741445; inscrição
n.º 6/020110; número e data da apresentação: 19/020110.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato e
aditado o artigo 8.º, tendo, em consequência, ficado com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua com a firma SOCIMBAL � Sociedade In-
dustrial de Alimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Álvaro Fer-
reira Alves, lotes 15-16, Santa Marta do Pinhal, freguesia de Cor-
roios, concelho do Seixal.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores, é de 270 000 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais, do valor nominal de 90 000 euros cada uma, perten-
cente uma a cada um dos sócios.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 500 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Este conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064672

CANDEIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4003/
960703; identificação de pessoa colectiva n.º 501699163; inscrição
n.º 8/020110; número e data da apresentação: 9/020110.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3333 eu-
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ros e 33 cêntimos, do sócio Paulo Jorge Varela Nunes Candeias; uma
de 1500 euros, da sócia Maria de Fátima Gomes de Almeida Can-
deias, e uma de 166 euros e 67 cêntimos, do sócio Ricardo Almeida
Varela Candeias.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Este conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064670

RAMOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2209/
910214; identificação de pessoa colectiva n.º 502502592; inscrição
n.º 2/020110; número e data da apresentação: 27/020110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 27/020110.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064669

TEJI � TÉCNICAS DE ENSINO E JOGOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 528/791015;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890528; inscrição n.º 5/
020110; número e data da apresentação: 17/020110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 15/020110 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Maria Celeste Pinto Esteves, por

renúncia. em 14 de Dezembro de 2001.
Certifico que foram alterados os artigos 3.º, 4.º e 5.º do contrato

e aditado o artigo 8.º, tendo, em consequência, ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios Joaquim Marques
Rodrigues e Sónia Cristina Pinto Esteves Marques Rodrigues, já de-
signados gerentes.

4.º

Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores, é de 6000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma quota do valor nominal de 3000 euros, pertencente
ao sócio Joaquim Marques Rodrigues; uma quota do valor nominal
de 1500 euros, pertencente à sócia Sónia Cristina Pinto Esteves
Marques Rodrigues, e uma quota do valor nominal de 1500 euros,
pertencente à sócia Elsa Patrícia Pinto Esteves Marques Rodrigues.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064667

RESTISPORT � GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3989/
960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503677086; inscrição
n.º 2/020110; número e data da apresentação: 9/020110.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro, correspondendo à soma de cinco quotas, sendo
uma de 1875 euros, pertencente à sócia Magda Sofia Neves Ven-
tura, outra de 1875 euros, pertencente ao sócio André Neves Ven-
tura, duas de 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Luís
Alberto Martins Neves e Maria da Luz Oliveira Rolo, e uma de
250 euros, pertencente ao sócio Miguel Teixeira da Costa Andrade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064662

NUTRIBOM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 859/820804;
identificação de pessoa colectiva n.º 501299467; inscrição n.º 4/
020110; número e data da apresentação: 18/010210.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato e aditado o
artigo 8.º, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e outros valores, é de 75 000 euros e correspondente à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 37 500 euros cada uma, perten-
cente uma a cada um dos sócios.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 200 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064660

MATOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 737/910924;
identificação de pessoa colectiva n.º 501175679; inscrição n.º 7/
020110; número e data da apresentação: 12/020110.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e outros valores, é de 100 000 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma quota do valor nominal de 80 000 euros,
pertencente ao sócio Jorge Manuel Dourado Matos, e uma quota do
valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Maria João
Rodrigues Matos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064658

JOSÉ JOÃO DE ALMEIDA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6543/
020110; inscrição n.º 1/020110; número e data da apresentação: 11/
020110.
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Contrato de sociedade

No dia 18 de Dezembro de 2001, no 2.º Cartório Notarial do
Barreiro, perante mim, Luísa Maria Martinho de Almeida Antunes
de Sousa, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º José João de Almeida Santos, casado com Catarina Maria
Grilo Estêvão Santos sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia do Socorro, concelho de Lisboa, residente na Pra-
ceta de José da Costa Barras, 1, 1.º, direito, Amora, Seixal, contri-
buinte fiscal n.º 163785180;

2.º António Miguel da Conceição Santos, solteiro, maior, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, resi-
dente na Rua de António Bandeira, 8, 5.º, A, Arrentela, Seixal, con-
tribuinte fiscal n.º 200163817.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade n.os 2290760, de 11 de Setembro de 2001, dos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, e 10603737, de 24 de Novem-
bro de 1998, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam que entre si constituem uma sociedade comercial por
quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma José João de Almeida Santos, L.da, e
tem a sua sede na Praceta de José da Costa Barras, 1, 1.º, direito,
freguesia de Amora, concelho do Seixal.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir
a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir
ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, es-
critórios ou outras formas de representação, no País ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: trabalhos de estuque e pinturas;
construção civil e obras públicas, compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma quota do valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio
José João de Almeida Santos, e uma quota do valor nominal de
1250 euros, pertencente ao sócio António Miguel Conceição San-
tos.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer ao sócio José João Al-
meida Santos, que desde já fica designado gerente.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; porém, a estranhos fica dependente do prévio consenti-
mento dos sócios não cedentes, que terão sempre o direito de pre-
ferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064655

TRONICOM � ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3304/
940721; identificação de pessoa colectiva n.º 503233080; inscrição
n.º 3/020110; número e data da apresentação: 13/020110.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 4.º do contrato e
aditado o artigo 9.º, tendo, em consequência, ficado com a seguinte
redacção.

2.º

A sede social é na Rua de Álvaro Ferreira Alves, lote I-52, Santa
Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

§ único. (Mantém-se.)

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 100 000 euros e correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 50 000 euros cada uma, pertencente uma
a cada um dos sócios.

9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064652

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LUÍS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4955/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504341855; inscrições
n.os 1 e 3/020110; números e data das apresentações: 20 e 21/020110.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 20/020110 � Averbamento n.º 2.
Cessação de funções da gerente Maria Helena Martins Cardoso,

por renúncia, em 21 de Dezembro de 2001.
Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato e

aditado o artigo 7.º, tendo, em consequência, ficado com a seguinte
redacção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 60 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota do valor nominal de 997 euros e 60 cêntimos, pertencente ao
sócio José Luís Martins Cardoso (bem próprio); uma quota do valor
nominal de 29 002 euros e 40 cêntimos, pertencente ao sócio José
Luís Martins Cardoso (bem comum), e uma quota do valor nomi-
nal de 30 000 euros, pertencente à sócia Maria Helena Martins Car-
doso.

5.º

A gerência da sociedade pertencente ao sócio José Luís Martins
Cardoso, já designado gerente.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064650

PAIVILÃS � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES E LÃS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1793/
890803; identificação de pessoa colectiva n.º 502202998; inscrição
n.º 3/011228; número e data da apresentação: 39/011228.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já en-
trado na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de
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duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064648

A. J. S. PRAZERES � ENGENHEIRO PROJECTISTA
E CONSULTOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4881/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504247891; inscrição
n.º 2/011228; número e data da apresentação: 85/011228.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à seguinte quota no valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio, António Joaquim dos Santos Pra-
zeres.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000064646

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

CASA AVELAR � TURISMO DE NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 539; identificação de pessoa colectiva n.º 505847795; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 15/19122001.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Dezembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Maria do Céu Abreu Ponte da Luz Gonçalves Ferreira, contri-
buinte fiscal n.º 145884570, casada com António Gonçalves Ferreira
sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de Pinheiros,
concelho de Monção, residente na Quinta de Trogal, lugar da Cruz,
freguesia de Gondoriz, concelho de Arcos de Valdevez, portadora do
bilhete de identidade n.º 1943707, emitido em 19 de Abril de
1993 pelo ex-Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa;

2.º Alberto Henrique da Luz Gonçalves Ferreira, contribuinte fis-
cal n.º 102556024, casado com Maria Isabel Meireles Garrido Fer-
reira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Arcos de Valdevez (Salvador), concelho de Arcos de Valdevez,
onde reside, na Rua de São João, 55, portador do bilhete de identi-
dade n.º 3595548, emitido em 30 de Janeiro de 1997 pelos Serviços
de Identificação Civil de Viana do Castelo;

3.º António Duarte da Luz Gonçalves Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 156024543, casado com Isabel Maria Cruz Lopes Afonso Gon-
çalves Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
referida freguesia de Arcos de Valdevez (Salvador), onde reside, na
Rua de Soares Pereira, portador do bilhete de identidade n.º 9688382,
emitido em 24 de Abril de 1997 pelos Serviços de Identificação Ci-
vil do Porto;

4.º João Manuel da Luz Gonçalves Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 177873175, solteiro, natural da dita freguesia de Arcos de Valde-
vez (Salvador), onde reside, na Rua de Soares Pereira, portador do
bilhete de identidade n.º 7665991, emitido em 15 de Junho de
2000 pelos Serviços de Identificação Civil de Viana do Castelo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Casa Avelar � Turis-
mo de Natureza, L.da, e tem a sua sede no lugar de Avelar, freguesia
de Cabreiro, concelho de Arcos de Valdevez.

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 turismo
rural, nomeadamente em casas de campo.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Declararam finalmente os outorgantes:
Em cumprimento do disposto nos n.os 4 e 5, alínea b), do ar-

tigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 237/2001, de 30 de Agosto, declaram, sob sua intei-
ra responsabilidade, que as entradas em dinheiro correspondentes ao
capital social, já realizadas, foram hoje depositadas no Banco Totta
& Açores, em Arcos de Valdevez, e que a gerência fica autorizada a
proceder ao levantamento do mesmo para aquisição de equipamen-
to.

Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares, o valor do acto é de 1 002 410$.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela sociedade,

expedido em 16 de Outubro último pelo Registo Nacional de Pes-
soas Colectivas;

b) Cartão provisório de identificação pessoa colectiva
P 505847795, do qual consta o código de actividade 55233.

Preveni os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Aos outorgantes fiz eu, notária, a leitura deste acto e a explica-
ção do seu conteúdo.

Está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000063794

CAMINHA

ESCOLA DE CONDUÇÃO ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 510/
960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503686883; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/020327.
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Certifico que, pela acta n.º 24, de 27 de Maio de 2001, e adita-
mento de 30 de Setembro de 2001, foi aumentado e redenominado
o capital social da sociedade em epígrafe em 602 410$, subscrito
em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o contrato de
sociedade sido alterado no seu artigo 3.º, passando a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
montante de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Está conforme.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Abril de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 1000064576

JOSÉ MARIA MARTINS VERDE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 81/
681212; identificação de pessoa colectiva n.º 501070052; data da
apresentação: 020328.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano 2000.

18 de Abril de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 1000064575

ESCOLA DE CONDUÇÃO ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 510/
960627; identificação de pessoa colectiva n.º 503686883; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/020327.

Certifico que, pela acta n.º 9, de 20 de Março de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe
em 2410$, subscrito em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo
o contrato de sociedade sido alterado no seu artigo 3.º, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
uma de cada sócio.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

15 de Abril de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 1000064574

MONÇÃO

AUTO DIAL � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
ÁLVARO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 245/
890331; identificação de pessoa colectiva n.º 502133236; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/28032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencente uma a cada um dos sócios, Dimas Gonçalves de Oliveira
e Carlos Alberto Magarinho Álvaro.

Mais certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto
completo do contrato actualizado.

Conferida e está conforme.

28 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 1000064469

PONTE DA BARCA

AZEVEDO GOMES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Praça da República, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 250/20020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506078604;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/16042002.

Certifico que entre Ricardo Manuel Azevedo Gomes e Pedro Jor-
ge Pereira Rodrigues, solteiros, maiores, residentes nos lugares de
Rodo e Padim, ambos da freguesia de Vila Nora de Muía, concelho
de Ponte da Barca, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo presente contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Azevedo Gomes & Rodrigues, L.da

ARTIGO 3.º

A sede da sociedade é na Praça da República, da freguesia e con-
celho de Ponte da Barca, podendo ser transferida para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é a exploração de cafés.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Ricardo Manuel Azevedo Gomes e Pedro Jorge Pereira Rodrigues.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social, as quais poderão ou
não ser proporcionais às suas quotas, devendo a assembleia geral fixar
os termos e condições para a sua realização.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade é administrada e representada pelos sócios, Ri-
cardo Manuel Azevedo Gomes e Pedro Jorge Pereira Rodrigues, fi-
cando desde já designados gerentes.

§ 2.º A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção de ambos os gerentes.

§ 3.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em insti-

tuições de crédito ou outras operações de crédito no sistema lea-
sing.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos, terão direito de prefe-
rência a sociedade e os sócios, sucessivamente subordinando-se aquele
direito ao regime da lei geral.

Transitória

As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o
que a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quais-
quer negócios, nomeadamente contratos de exploração de cafés, bem
como a levantar as entradas para pagar ou sinalizar os bens neces-
sários à prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000064064
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INFORNUMER � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua dos Condes da Folgosa, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 47/
880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502041854; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 9/21122001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital, redenominação do capital e altera-
ção do contrato, passando os artigos 3.º e 6.º a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do valor
nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Damião Ribeiro Barreto, Joaquim Manuel Nogueira de Sousa, Senho-
rinha Rosa Lages de Oliveira e Maria Eugénia Barata.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até 50 000 euros.

6.º

A gerência da sociedade compete aos sócios Damião Ribeiro Bar-
reto e Joaquim Manuel Nogueira de Sousa, desde já nomeados geren-
tes, com ou sem remuneração, conforme deliberação em assembleia
geral.

§ único. A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção dos referidos gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000001918

PONTE DE LIMA

JOAQUIM SILVA MAGALHÃES & FILHAS, L.DA

Além, Vilar das Almas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1141/20020328; identificação de pessoa colectiva n.º 506024555;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020328.

Certifico que, por escritura de 27 de Março de 2002, de fl. 138 a
fl. 139 v.º do livro n.º 98-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades de Empresas de Braga, entre Joaquim da Silva Magalhães
e mulher, Maria de Fátima Fernandes Ralha, casados na comunhão
de adquiridos, e Sónia Catarina Ralha Magalhães e Teresa Edite Ralha
Magalhães, solteiras, menores, todos residentes no lugar de Além,
freguesia de Vilar das Almas, Ponte de Lima, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Silva Magalhães & Fi-
lhas, L.da, e tem a sua sede no lugar de Além, freguesia de Vilar das
Almas, concelho de Ponte de Lima.

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 indústria de construção
civil e obras públicas e compra e venda de propriedades e revenda
dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Silva Magalhães; outra do
valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima
Fernandes Ralha, e duas iguais, do valor nominal de 750 euros, per-
tencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Joaquim Silva Magalhães, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou venda
em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme o seu original.

28 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 1000064353

VAZ E ARAÚJO, L.DA

Sede: lugar de Tanque, Brandara, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 506/940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503236209;
inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 11/20020409.

Certifico que, pela acta n.º 11, rectificativa da acta n.º 9, lavrada
aos 4 de Dezembro de 2001, foi aumentado o capital social da so-
ciedade em epígrafe em 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro
pelos sócios em partes iguais, passando a ser de 5000 euros, passan-
do o artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde é soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Agostinho da
Cunha Vaz e Fernando Alves de Araújo.

Está conforme.

O texto completo, na sua redacção actualizada, encontra-se ar-
quivado na pasta da respectiva sociedade.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000064022

MINHOVIDA � CLÍNICA MÉDICA, SERVIÇOS
PERMANENTES, L.DA

Rua do Conde de Bertiandos, Edifício Portas de Braga,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1038/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505412837;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/20020411.

Certifico que, por escritura lavrada em 8 de Março de 2002, de
fl. 87 a fl. 89 do livro n.º 261-S do Cartório Notarial de Ponte de
Lima, foi, relativamente à sociedade em epígrafe, nomeado gerente
o sócio João Carlos Vieira Pimenta, em 8 de Março de 2002, e al-
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terado parcialmente o contrato da sociedade quanto ao seu artigo 4.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em seis quotas: três de 7500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro Jorge Gomes de Sousa,
Maria José Gomes da Rocha e João Carlos Fernandes Gonçalves; uma
de 10 000 euros, pertencente ao sócio António Jorge Matias Cer-
queira de Castro Araújo; uma de 12 500 euros, pertencente ao sócio
João Carlos Vieira Pimenta, e uma de 5000 euros, pertencente ao
sócio Filipe Osório de Sousa Felgueiras Lopes.

Está conforme o seu original.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

11 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000064267

PETRO REFÓIOS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS, L.DA

Lugar do Bárrio, Refóios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 574/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503586447;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/20020328.

Certifico que, pela acta n.º 8, de 31 de Outubro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital da sociedade em epígrafe em
2410$, por incorporação de reservas livres, passando a ser de
5000 euros, tendo o contrato da sociedade sido alterado, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma, pertencendo uma
a cada um dos sócios, respectivamente Manuel António Alves de
Araújo e Evaristo Marques Esteves.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 1000064268

HIDROLIMA COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Largo do Dr. Vieira de Araújo, loja 2, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 214/861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501753893;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 34/20020328.

Certifico que, pela acta n.º 23, de 29 de Dezembro de 2001, foi
aumentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe
em 102 410$, subscrito e realizado em dinheiro, passando a ser de
5000 euros, tendo o contrato de sociedade sido alterado, passando o
artigo 3.º 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, sendo uma de
3500 euros, do sócio Luís Filipe Oliveira da Silva Caseiro, e outra de
1500 euros, do sócio Joaquim José Oliveira da Silva Caseiro.

Está conforme.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

4 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 1000064270

TEIXEIRA, OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Sede: lugar dos Corvos, Anais, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 473/940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503125423;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/20020327.

Certifico que, pela acta n.º 10, de 31 de Dezembro de 2001, foi
aumentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe
em 402 410$, por incorporação de reservas, passando a ser de
5000 euros, tendo o contrato da sociedade sido alterado, passando o
artigo 3.º a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes a cada um
dos sócios, Agostinho Luís Rodrigues Teixeira e Virgílio Costa Fer-
reira da Silva.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

27 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 1000064273

SAFEPLUS � EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, L.DA

Rua do General Norton de Matos, sem número, cave direita,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1147/20020412; identificação de pessoa colectiva n.º 505954354;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020412.

Certifico que, por escritura lavrada em 8 de Abril de 2002, de
fl. 88 a fl. 89 v.º do livro n.º 264-S do Cartório Notarial de Ponte
de Lima, entre Filipe Sequeiros de Oliveira, solteiro, maior, residente
na Rua do General Norton de Matos, Ponte de Lima, e a sociedade
HOMESECUR � Equipamentos de Segurança, L.da, com sede na
Rua dos Heróis do Mucaba, 32, freguesia de Gueifães, Maia, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
n.º 9854, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de SAFEPLUS � Equipamen-
tos de Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua do General Norton
de Matos, sem número, cave direita, freguesia e Ponte de Lima.

§ único. A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: comércio e aplicação de sis-
temas de segurança.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Filipe Sequeiros de Oliveira, e outra de
2000 euros, pertencente à sociedade HOMESECUR � Equipamen-
tos de Segurança, L.da

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Filipe Sequeiros de
Oliveira, que desde já é nomeado gerente.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos
que para a mesma envolvam responsabilidade é necessária a assina-
tura do gerente.

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
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6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é livre, mas
a cedência de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante máximo correspondente ao décuplo do capital social e
em proporção das respectivas quotas.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar sem-
pre o assunto a tratar.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 1000064137

PEDRO NUNO PINTO PEREIRA � ALUGUER
DE MÁQUINAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Terreiro, Gandra, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1145/20020410; identificação de pessoa colectiva n.º 506011038;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020410.

Certifico que Pedro Nuno Pinto Pereira, solteiro, maior, residente
no lugar do Terreiro, Gandra, Ponte de Lima, por escritura lavrada
no Cartório Notarial de Ponte de Lima de fI. 84 a fl. 85 v.º do livro
n.º 263-S de 26 de Março de 2002, constitui a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Pedro Nuno Pinto Pe-
reira � Aluguer de Máquinas, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede no lugar do Terreiro, da freguesia da Gandra, deste conce-
lho de Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e abrir, em qualquer ponto do
País, delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: aluguer de equipamento de
construção e demolição com operador. Aluguer de máquinas e equi-
pamentos para a construção e engenharia civil. Construção de edi-
fícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio, Pedro Nuno Pinto Pereira.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio Pedro Nuno
Pinto Pereira, o qual é desde já nomeado gerente, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante máximo de cinco vezes o valor do capital social e
poderá fazer os suprimentos de que a sociedade carecer, mediante as
condições estabelecidas por deliberação a tomar em assembleia ge-
ral.

6.º

O sócio exerce as competências da assembleia geral por decisão
registada em acta e por ele assinada.

7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

8.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do seu objecto social.

Está conforme.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 1000064140

VILA NOVA DE CERVEIRA

CONDADO GAZ � EMPRESA INSTALADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 222; identificação de pessoa colectiva n.º 503602426; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/020415.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi reforçado o
capital em 15 004,81 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios: José Pardellas Barcia, em 7502,41 euros, e José Rodriguez
Barcia, em 7502,41 euros, e alterado o contrato no artigo 3.º, ten-
do, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 17 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais, de 8500 euros cada uma, uma de cada um
dos sócios, José Pardellas Barcia e José Rodriguez Barcia.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 1000064072

VILA REAL
VALPAÇOS

MANUEL FREDERICO CHAVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 115/
910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502541750; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto:

a) Foi aumentado o capital social para 5000 euros, após o refor-
ço por incorporação de reservas, subscrito por todos os sócios. Só-
cios e quotas: Manuel Frederico Chaves, uma de 3000 euros, e Ma-
nuel António Veloso Chaves, Maria Amélia Veloso Chaves de Sá,
Maria Isabel Veloso Chaves e José Manuel Veloso Chaves, cada um
uma de 500 euros;

b) Foi alterado o artigo 3.º em virtude do aumento e redenomina-
ção do capital, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das quotas: uma de 3000 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Frederico Chaves, e quatro quotas de 500 eu-
ros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios Manuel António
Veloso Chaves, Maria Amélia Veloso Chaves de Sá, Maria Isabel
Veloso Chaves e José Manuel Veloso Chaves.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositada
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000064152



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 148 � 29 de Junho de 200213 636

VALAGRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 331/
020402; número e data da apresentação: 7/20020402.

Certifico que entre Mário dos Reis Pinto e Ana Maria Amendoeira
Vilares Pinto foi constituída a sociedade em epígrafe, por escritura
de 26 de Março de 2002, a fl. 8 do livro n.º 120-D no Cartório
Notarial Valpaços, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VALAGRO � Comércio de Produtos
para Agricultura, L.da, e tem a sua sede na Rua do Tambolhão, 45,
freguesia e concelho de Valpaços.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social para qualquer local do concelho ou concelhos limítrofes, bem
como abrir ou encerrar estabelecimentos e filiais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos agríco-
las, com a predominância de cereais e sementes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 4000 euros, em dinheiro, perten-
cente à sócia Ana Maria Amendoeira Vilares Pinto, e outra do valor
nominal de 16 000 euros, realizada através da entrada com um esta-
belecimento comercial de comércio por grosso de alimentos para
animais e de outros produtos alimentares, com a firma Mário Reis
Pinto, instalado na Rua do Tambolhão, 45, freguesia e concelho de
Valpaços, compreendendo-se nele todos os bens, direitos e obriga-
ções, pertencente ao sócio Mário dos Reis Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes, que podem ser escolhidos entre
estranhos à sociedade, e serão remunerados ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos é suficiente
a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-
prar, trocar, vender, dar e tomar de arrendamento ou de locação
quaisquer bens para e da sociedade, mesmo em leasing, independen-
temente dos prazos, bem como alterar os respectivos contratos.

ARTIGO 5.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.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até montante igual ao décuplo do capital social, nas condi-
ções que vierem a ser estabelecidas em assembleia geral.

Disseram ainda os outorgantes que deliberam nomear gerentes da
sociedade o sócio Mário dos Reis Pinto e a sócia Ana Maria Amen-
doeira Vilares Pinto.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua inteira responsabilida-
de, que o montante de 4000 euros já se encontra depositado à or-
dem da sociedade ora constituída, no Banco Pinto e Sotto Mayor,
S. A., agência de Valpaços.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000064155

AGÊNCIA FUNERÁRIA VASSALENCE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 330/
020402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020402.

Certifico que João Gomes Maia constituiu a sociedade em epígrafe,
por escritura de 22 de Fevereiro de 2002, a fl. 76 do livro n.º 117-D
no Cartório Notarial de Valpaços, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Vassalence, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro da Portela, 17, lugar e fre-
guesia de Vassal, deste concelho.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços relativos à
organização e realização de funerais, transporte de cadáveres para
exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e trasla-
dação de restos mortais já inumados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma única quota, pertencente ao sócio
João Gomes Maia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ao único sócio, João
Gomes Maia, o qual fica desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios
jurídicos entre si e a sociedade que sirvam a prossecução do objecto
social, nomeadamente comprar, vender, trespassar e permutar bens
móveis ou imóveis, incluindo veículos automóveis, assim como ce-
lebrar contratos de locação financeira e de aluguer de longa duração;
tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabeleci-
mentos de e para a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares ou
suprimentos até 20 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida, em todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000064159

SEISOL � SOCIEDADE EUROPEIA
DE ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 255/
000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504461516; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registo o
seguinte acto:

a) Foi aumentado o capital social para 5000 euros, após o refor-
ço por novas entradas em dinheiro, subscrito por todos os sócios na
proporção das suas quotas. Sócios e quotas: Fernando Senabra de
Sousa e Mário dos Reis Senabra de Sousa, cada um uma de 2500 eu-
ros;

b) Foi alterado o artigo 3.º em virtude do aumento e redenomina-
ção do capital, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios, Fernando Senabra de Sousa e Mário dos Reis Senabra de
Sousa.
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O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositada
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002 � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000064164

SOCIEDADE AGRO FLORESTAL
DE CARREIRO-MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 138/
920915; identificação de pessoa colectiva n.º 502834366; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registo o
seguinte acto:

a) Foi aumentado o capital social para 5000 euros, após o refor-
ço por novas entradas em dinheiro, subscrito por todos os sócios na
proporção das suas quotas. Sócios e quotas: Maria Leonor Sampaio
e Melo Branco, uma de 3400 euros, e Maria Teresa Branco e Sá
Viana Rebelo e Nuno Miguel Branco de Sá Viana Rebelo, cada um
uma de 800 euros;

b) Foi alterado o artigo 4.º em virtude do aumento e redenomina-
ção do capital, que fica 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, sendo uma no va-
lor nominal de 3400 euros, pertencente à sócia Maria Leonor Sam-
paio Melo Branco, outra de 800 euros, pertencente a Maria Teresa
Branco Sá Viana Rebelo, e outra de 800 euros, pertencente a Nuno
Miguel Branco Sá Viana Rebelo.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositada
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 1000064168

VILA REAL

TÁXI CARLOS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1843;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Carlos
Alberto Alves Ramos, casado com Maria Emília Olo Fontinha Ra-
mos na comunhão de adquiridos, e Maria Emília Olo Fontinha Ra-
mos, casada com o primeiro e residentes no Bairro de Almodena,
21, rés-do-chão, direito, Vila Real, que se rege pelas cláusulas se-
guintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Carlos Ramos, L.da, e tem a sua
sede no Bairro da Almodena, 21, rés-do-chão, direito, freguesia de
São Dinis, concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais,
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste em transporte de passageiros em veí-
culo ligeiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 4900 eu-
ros ao sócio Carlos Alberto Alves Ramos e uma quota do valor
nominal de 100 euros à sócia Maria Emília Olo Fontinha Ramos.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo, fica reservado o direito de
preferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios e
pelo não sócio Sebastião Maria Lisboa Guedes, casado, residente na
Rua de D. António Valente da Fonseca, 24, 4.º, direito, Vila Real,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, três gerentes po-
dem:

a) Comprar ou vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da so-
ciedade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

Aos sócios podem ser exigidas, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao dobro do capital social.

Mais disseram que:
a) A sociedade assume de pleno direito, com o registo definitivo

do contrato, obrigações que versem sobre as despesas de constitui-
ção e registo;

b) Para fazer face às despesas com esta escritura e o respectivo
registo e publicações e à aquisição de mobiliário, máquinas e equipa-
mentos necessários à instalação de serviços da sociedade, fica desde
já autorizado um gerente a proceder ao levantamento da importân-
cia depositada na conta aberta em nome da sociedade na Caixa Ge-
ral de Depósitos, S. A., agência de Vila Real.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063359

CONSTRUTORA MARTINS BICHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1817;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011030.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Manu-
el Dias Martins Bicho, casado com Natália Pereira Chaves Martins
na comunhão geral, residentes no Bairro Santa Maria, Vila Real, José
Dias Martins, casado com Maria de Lurdes Parente Dias Martins na
comunhão geral, Pinhão Cel, Torre do Pinhão, e João Dias Martins
Bicho, casado com Elsa Maria Fernandes Martins Bicho na comu-
nhão de adquiridos, São Tomé do Castelo, Vila Real, que se rege pelas
cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construtora Martins Bicho, L.da, e
tem a sua sede na Quinta das Presas, Bairro de Santa Maria, fregue-
sia de Nossa Senhora da Conceição, cidade e concelho de Vila Real.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social construções de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, de 15 000 euros, é representado por três quotas
iguais, cada uma delas no valor de 5000 euros, respectivamente, e
pertencentes a cada um dos sócios, Manuel Dias Martins Bicho, José
Dias Martins e João Dias Martins Bicho, e realizadas em dinheiro
por cada um deles quanto a metade.

§ único. A metade do capital em falta será realizada no prazo de
30 dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, competirá aos seus três sócios, desde já
nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para
obrigar validamente a sociedade em todos os actos e contratos.
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2 � Em ampliação dos actos de gerência, os gerentes poderão:
a) Comprar, vender, permutar ou hipotecar quaisquer bens imó-

veis ou móveis, bem como quaisquer direitos, incluindo quotas de
capital e acções em sociedades civis ou comerciais;

b) Celebrar contratos de locação financeira ou similares mobiliá-
rios ou imobiliários, bem como de cedência de posição contratual;

c) Tomar e dar de arrendamento, trespasse ou exploração quais-
quer locais, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

d) Comodatar ou tomar de comodato quaisquer bens, sejam eles
móveis ou imóveis;

e) Confessar, desistir ou transigir em direito;
f) Representar em juízo e fora dele a sociedade.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido aos sócios obrigar a sociedade em fian-
ças, letras de favor, garantias, avales e outros actos e contratos es-
tranhos aos negócios sociais, sob pena de nulidade dos mesmos.

ARTIGO 6.º

Nos termos da lei e nas condições que vierem a ser fixadas em
assembleia geral, poderão ser efectuadas prestações suplementares
de capital até ao montante de 300 000 euros.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da assembleia geral, pode ser alterado o objecto
da sociedade e a sede social ser transferida para outro local, dentro
ou fora do concelho, bem como criar ou extinguir, no território
nacional ou no estrangeiro, agências, filiais ou outras formas de re-
presentação.

ARTIGO 8.º

1 � As divisões e cessões de quotas dependem sempre, e inde-
pendentemente da qualidade de cessionário, do consentimento pré-
vio da sociedade.

2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aqui-
sição de quotas pela própria sociedade, esta tem direito de preferên-
cia relativamente às cessões de quotas que careçam do seu consenti-
mento, subsidiariamente e quando a sociedade não quiser ou não puder
exercer o seu direito, têm os sócios esse direito.

3 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral
para o efeito convocada, mediante o envio aos sócios de carta re-
gistada, com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias.

4 � A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do direito
de preferência.

ARTIGO 9.º

1 � A constituição de usufruto sobre quotas da sociedade está
sujeita ao disposto nos artigos anteriores.

2 � A constituição de usufruto ou cessão de quotas obriga sem-
pre que o sócio dirija carta registada à sociedade, com aviso de re-
cepção, identificando sempre o usufrutuário ou cessionário e os ter-
mos da pretendida oneração ou cessão.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse

subjacente ao disposto nos artigos anteriores, nomeadamente quan-
do objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, de separação do bens, não seja a quota adjudicada ao res-
pectivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinada em face do último balanço aprovado, sendo paga
em seis prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira três meses após a deliberação da amortização.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a con-
tar da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a
permita consumar-se com a respectiva deliberação e deve ser comu-
nicado ao sócio através de carta registada, com aviso do recepção,
no prazo do 30 dias.

Está conforme.

25 de Março de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063374

RUI FONTELAS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1813;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Rui
Miguel Nunes Fontelas, casado com Lucília do Carmo Dinis Reis
Fontelas na comunhão de adquiridos, e Lucília do Carmo Dinis Reis
Fontelas, casada com o primeiro e residentes na Urbanização Vila
Sol, lote 4, entrada D, rés-do-chão, direito, Mateus, Vila Real, que
se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Rui Fontelas � Informática
e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Aureliano Barrigas,
125, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de Vila Real.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social noutros
locais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de material
informático, telecomunicações, material para escritório e assistên-
cia técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se inteiramente
realizado em dinheiro, e corresponde às seguintes quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel Nunes Fontelas, e ou-
tra de 2500 euros, pertencente à sócia Lucília do Carmo Dinis Reis
Fontelas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser decidido
em assembleia geral, fica afecta a um ou mais gerentes a designar
igualmente pela assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Rui Miguel Nunes Fontelas
e Lucília do Carmo Dinis Reis Fontelas.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 � Os gerentes poderão delegar entre si os respectivos poderes,

no todo ou em parte, e igual delegação poderão fazer em terceiros,
mas neste caso só com o consentimento de todos os gerentes.

5 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos a ela alheios, designadamente fianças, letras de favor e outros
semelhantes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos carece de expresso consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência; depois
desta, aos sócios não cedentes.

2 � A sociedade poderá consentir ou exercer o direito de prefe-
rência no prazo de 30 dias a contar da data do conhecimento do
projecto de cessão, que lhe deverá ser transmitido por carta regista-
da, com aviso de recepção, no prazo de 30 dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de

apreensão judicial;
c) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou de separação de bens, não seja a quota adjudicada ao
respectivo sócio.

ARTIGO 7.º

Os resultados apurados em cada exercício terão a afectação que
for deliberada em assembleia geral, podendo ser totalmente destina-
dos a reservas.

ARTIGO 8.º

Transitório

Fica a gerência autorizada a levantar o capital social, depositado
no Banco Montepio Geral, para pagamento de despesas de consti-
tuição e ainda para a aquisição de bens de equipamento.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063373
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J. L. R. D. � INDÚSTRIA HOTELEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1826;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011127.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por José Laurentino Ribeiro Dias, casado com Emília Marinho Dias
na comunhão de adquiridos, residentes no Fundo de Trás do Vale,
Pousada, Campeã, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de J. L. R. D. � Indústria
Hoteleira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Fundo do Trás do
Vale, Pousada, freguesia de Campeã, concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto café, restaurante, salão de jogos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e correspondendo a uma quota desse mesmo valor, a qual
pertence ao sócio único, José Laurentino Ribeiro Dias.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares
de capital até 10 vezes o capital social.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades com objecto diferente do acima indicado.

5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, desde já
nomeado gerente.

6.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção social.

7.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

8.º

O sócio não é sócio de outra sociedade unipessoal.

9.º

A sociedade entra em actividade nesta data, as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade bem como a compra de máquinas e
equipamentos ficam a cargo daquela e, para tal, o gerente poderá
fazer o levantamento da soma das entradas em dinheiro já realiza-
das, outorgada que esteja a escritura de constituição da sociedade,
nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063372

CONTAS DO CORGO � CONTABILIDADE E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1818;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/011120.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por Sandra
Marina Ribeiro Augusto, solteira, maior, residente na Quinta de

Montezelos, lote 13, 3.º, esquerdo, Vila Real, que se rege pelas cláu-
sulas seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Contas do Corgo � Contabilidade e
Gestão, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. António
Valente da Fonseca, loja 26, freguesia de São Dinis, concelho de Vila
Real.

§ único. Por decisão da gerência, a sede social poderá ser transfe-
rida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

2.º

O objecto social consiste em contabilidade, auditoria, consultoria
fiscal e de gestão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única, Sandra Marina Ribeiro Augusto.

4.º

A sociedade é administrada e representada pela sócia Sandra Ma-
rina Ribeiro Augusto, desde já nomeada gerente, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral pela sócia única.

§ único. Para obrigar e representar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obri-
gação é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ 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.

6.º

A sócia pode deliberar que sejam efectuadas prestações suplemen-
tares até ao montante de 30 vezes o capital social.

Está conforme.

2 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063371

FERDURO � CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020227.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por Ismael Ferreira Duro, divorciado, residente em Sanguinhedo,
Mouçós, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERDURO � Construções, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é no lugar de Sanguinhedo, freguesia de Mouçós,
concelho de Vila Real.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é construção, reparação e remodelação de
edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, corresponde
a uma única quota, no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao
sócio Ismael Ferreira Duro.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de um gerente, que poderá ser estranho à sociedade, sendo necessá-
ria e suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � É desde já nomeado gerente o sócio Ismael Ferreira Duro.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 10 000 euros.

Mais declarou o outorgante que não é sócio de nenhuma outra
sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063354

PLANETA DA CÓPIA � SERVIÇO DE CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1852;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/020322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ma-
nuela Maria Teixeira Leite Monteiro, casada com Joaquim José
Campos Monteiro na comunhão de adquiridos, residentes na Rua de
Santo Isidro, 2.º, esquerdo frente, Abambres, Mateus, Vila Real, e
Julieta da Conceição Proença Soares de Miranda, casada com Jorge
Martins Pereira de Miranda na comunhão de adquiridos, residentes
no Bairro de Araucária, bloco U, entrada 61, 3.º, esquerdo, São Pe-
dro, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.A

A sociedade adopta a firma Planeta da Cópia � Serviço de Có-
pias, L.da

2.A

A sociedade tem como objecto social o serviço de todo o tipo de
cópias de pequeno e grande formato, encadernações, plastificações
e serviços afins.

3.A

A sede é estabelecida na Rua de Santo Isidro, 2.º, esquerdo frente,
Abambres, freguesia de Mateus, concelho de Vila Real, podendo a
gerência deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para qualquer
concelho limítrofe.

4.A

A criação de sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, independentemente da sua situação geográfica, depen-
derá de deliberação aprovada pelas sócias.

5.A

O capital social é de 10 000 euros, totalmente realizado, dividido
em duas quotas iguais, no valor nominal de 5000 euros cada uma,
pertencente uma à sócia Manuela Maria Teixeira Leite Monteiro e
outra pertencente à sócia Julieta da Conceição Proença Soares de
Miranda.

6.A

A gerência pertencerá a ambas as sócias, que desde já ficam no-
meadas gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos com a assina-
tura das sócias gerentes.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme vier a
deliberar-se em assembleia geral.

7.A

a) A cessão de quotas entre as sócias é livre.
b) Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos, é atribuída

à sócia não cedente, com eficácia real, o direito de preferência, a
exercer nos termos gerais.

c) A doação feita a descendentes, por qualquer sócia, da sua parte
social não carece do consentimento da outra sócia.

8.A

A assembleia geral não poderá deliberar sem estarem presentes ou
representadas ambas as sócias.

9.A

Os lucros líquidos serão integralmente distribuídos, depois de de-
duzida a reserva legal, salvo deliberação em contrário tomada por
unanimidade das sócias, e ficarão em pagamento a partir de 45 dias
após a data da assembleia geral que a aprovou.

10.A

A sociedade poderá exigir das sócias prestações suplementares de
capital ou suprimentos, desde que se destinem a investimentos, défice
de tesouraria e sempre que a assembleia geral os aprove, recaindo a
obrigação igualmente sobre ambas as sócias, na proporção do capi-
tal subscrito.

Transitória

Fica desde já autorizada a sociedade a movimentar a quantia refe-
rente ao capital social para despesas de constituição e instalação.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063353

LICÍNIO CORREIA TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020215.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por Licínio Correia Teixeira, solteiro, maior, residente na Rua da
Capela, 15, Fonteita, Andrães, Vila Real, que se rege pelas cláusulas
seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Licínio Correia Teixeira,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Capela, 15, Fonteita,
freguesia de Andrães, Concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, correspondendo a uma quota desse mesmo valor, a qual
pertence ao sócio único, Licínio Correia Teixeira.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares
de capital até 10 vezes o capital social.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades com objecto diferente do acima indicado.

5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, desde já
nomeado gerente.

6.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração social.

7.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

8.º

O sócio não é sócio de outra sociedade unipessoal.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 148 � 29 de Junho de 2002 13 641

9.º

A sociedade entra em actividade nesta data, as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade bem como a compra de máquinas e
equipamentos ficam a cargo daquela e, para tal, o gerente poderá
fazer o levantamento da soma das entradas em dinheiro já realiza-
das, outorgada que esteja a escritura de constituição da sociedade,
nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063350

NUNO DA SILVA ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1841;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020205.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por Nuno da Silva Almeida, solteiro, maior, residente em
Mafómedes, Sever, que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Nuno da Silva Almeida, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no lugar das Botelhas, bloco A, rés-do-chão,
freguesia de São Dinis, concelho de Vila Real.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de tintas e mate-
riais de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Nuno da Silva Almeida.

4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio Nuno da Silva
Almeida, desde já nomeado gerente, remunerado ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral pelo sócio único.

§ único. Para obrigar e representar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obri-
gação é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

6.º

O sócio pode deliberar que sejam efectuadas prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades com objecto diferente do atrás mencionado.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063347

HERNÂNI & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1850;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Her-
nâni de Jesus Teixeira dos Santos, casado com Miquelina Alice Leal
Pinto Varandas dos Santos na comunhão de adquiridos, residentes na
Rua de Santo Isidro, rés-do-chão, direito, Abambres, Mateus, Vila

Real, e João Guerra Pereira do Nascimento, casado com Alice Car-
valho Correia na comunhão de adquiridos, residentes no lugar do
Boque, entrada 1, 2.º, esquerdo, Abambres, Nossa Senhora da Con-
ceição, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Hernâni & João, L.da

2.º

Tem a sua sede no lugar da Compra, freguesia de Mouços, na ci-
dade de Vila Real, podendo, por simples deliberação da gerência, alterar
a sua sede social para outro local ou concelho, bem como poderão
ser criadas filiais, sucursais e agências ou quaisquer outras formas de
representação.

3.º

O seu objecto social consiste em restaurante e café.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais: uma no valor de
2500 euros, pertencente ao sócio Hernâni de Jesus Teixeira dos
Santos, e outra de 2500 euros, pertença do sócio João Guerra Perei-
ra do Nascimento.

5.º

A cessão de quotas, bem como a sua divisão, é livre entre os só-
cios; em relação a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, a qual goza do direito de preferência.

6.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo ou fora dele,
será exercida pelos dois sócios, Hernâni de Jesus Teixeira dos Santos
e João Guerra Pereira do Nascimento, desde já nomeados gerentes,
com dispensa de caução e remunerados ou não, conforme o que fi-
car deliberado em assembleia geral.

7.º

Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em quaisquer actos ou
contratos estranhos ao objecto social, designadamente em fianças,
abonações e letras de favor ou avales.

8.º

Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura dos dois gerentes.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
estabeleça outros prazos ou formalidades.

10.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital nas
condições previstas no disposto no Código das Sociedades Comerci-
ais e a fixar em assembleia geral, bem como poderão os sócios fazer
à sociedade os suprimentos que ela necessitar.

11.º

Por morte, inabilitação, interdição ou incapacidade de qualquer
sócio falecido, a sociedade continuará com os sobrevivos capazes e
com os herdeiros do sócio falecido, inabilitado ou incapaz ou o seu
representante legal.

Transitório

Ficam desde já os sócios gerentes autorizados a fazer o levanta-
mento do capital social para despesas de instalação da sociedade.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063345
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RICARDO FRAGA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1855;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020306.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por Ricardo Jorge Costa Fraga, solteiro, maior, residente no Bairro
de António Sérgio, Rua A, 4, Vila Real, que se rege pelas cláusulas
seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Ricardo Fraga, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Cidade de Orense,
lote 3, loja 19, freguesia de São Dinis, concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços gráficos,
publicitários e informáticos, principalmente a empresas.

3.º

O capital social é de 15 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde a uma quota desse mesmo valor, a qual
pertence ao sócio único, Ricardo Jorge Costa Fraga.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares
de capital ou suprimentos até 5000 euros cada.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades com objecto diferente do acima indicado.

5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, desde já
nomeado gerente.

6.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração social.

7.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

8.º

Fica a gerência autorizada, nos termos da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar levan-
tamentos da conta de depósito aberta, até ao montante do capital
social, a fim de fazer face às despesas de constituição e legalização
da sociedade, bem como da sua instalação e laboração.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063342

FOTOBILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1848;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/020311.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Alberto da Costa Machado, casado com Isaura Pires de Carvalho
Machado na comunhão geral de bens, residentes na Rua de Santa
Iria, Vila Real, e Paulo Nuno Pires Catalão, casado com Maria Fer-
nanda Alves Machado na comunhão geral, residentes na Rua de Cris-
tóvão Madeira Pinto, bloco A, 5.º, direito, Vila Real, que se rege
pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FOTOBILA, L.da, e vai ter
a sua sede na Avenida de Carvalho Araújo, 48, rés-do-chão, fregue-
sia de São Dinis, concelho de Vila Real, e durará por tempo indeter-
minado.

ARTIGO 2.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a venda ao público de fotografias e
molduras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária apenas a intervenção de qualquer um dos gerentes.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em abonações,
avales, letras de favor, fianças ou outros actos e contratos estra-
nhos ao objecto social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto
na competente conservatória, no prazo de três meses.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063340

TERMOREAL � ELECTRICIDADE E EQUIPAMENTOS
TÉRMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1842;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/020201.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe
por Manuel Augusto Teixeira Lourenço, casado com Augusta Susana
Lemos Rodrigues Lourenço na comunhão geral, residentes na Boa-
vista, Campeã, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TERMOREAL � Electricidade e
Equipamentos Térmicos, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede no lugar da Boavista, freguesia de Campeã, concelho de Vila
Real.

2.º

A sociedade tem por objecto social: instalações eléctricas, aqueci-
mento central, ar condicionado e ventilação e instalação de redes de
gás. Venda e comercialização relacionadas com a actividade dos pro-
dutos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo a uma quota, a qual pertence ao sócio
único, Manuel Augusto Teixeira Lourenço.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio único, Manuel Augusto
Teixeira Lourenço, desde já nomeado gerente, obrigando-se a socie-
dade com a sua assinatura.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até cinco vezes o capital social.

6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 148 � 29 de Junho de 2002 13 643

Transitório

Fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamento
do capital depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, instalação da sede social e compra de bens de
equipamento.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063338

HERNÂNI & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1846;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Her-
nâni Cabral de Sousa, casado com Maria Isabel Santos da Rosa Sousa
na comunhão de adquiridos, e Maria Isabel Santos da Rosa Sousa,
casada com o primeiro e residentes no lugar de Cabeço, Parada de
Cunhos, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hernâni & Santos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade terá como objecto social a instalação e montagem de
aquecimento e a instalação e montagem de redes de gás.

ARTIGO 3.º

A sede fica instalada no lugar dos Cabeços, freguesia de Parada de
Cunhos, concelho de Vila Real, com a faculdade de a poder deslocar
dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, dividido em duas quotas: uma
com o valor nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Hernâni
Cabral de Sousa, e outra no valor nominal de 4000 euros, perten-
cente à sócia Maria Isabel Santos da Rosa Sousa, ficando as respec-
tivas entradas realizadas em dinheiro nesta data.

ARTIGO 5.º

A gerência pertence a todos os sócios, ficando desde já ambos
designados gerentes, e basta a intervenção de qualquer um deles para
validamente obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, pelo que
a gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios ju-
rídicos em nome da sociedade.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios, em pri-
meiro lugar, e a sociedade, em segundo, do direito de preferência,
com eficácia real, a exercer nos termos gerais.

Está conforme.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000063337

TRANSPORTES � FERREIRA & SAAVEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1820;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011113.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Fernando dos Anjos Saavedra, casado com Irene do Rosário Fernan-

des Ferreira na comunhão de adquiridos, e Irene do Rosário Fernan-
des Ferreira, casada com o primeiro e residentes na Rua de António
Valente da Fonseca, bloco C, 90, 3.º, direito, Vila Real, que se rege
pelas cláusulas seguintes do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes � Ferreira &
Saavedra, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de António Valente da Fonseca, 90,
bloco C, 3.º, direito, freguesia de São Dinis, concelho de Vila Real.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 30 000 euros, pertencente ao sócio José Fernando dos Anjos
Saavedra, e outra do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à
sócia Irene do Rosário Fernandes Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios e ainda
ao não sócio Manuel Teixeira Rodrigues, casado, residente em Vila
Pouca de Aguiar, este dotado de capacidade profissional, que desde
já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

2 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000064015

REAL RISCO � ARQUITECTURA E DESIGN,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1812;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/011024.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por Vivaldo
Carrilho Fonseca, solteiro, maior, residente na Casa dos Leões,
Vilarouco, São João da Pesqueira, que se rege pelas cláusulas seguin-
tes do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Real Risco � Arqui-
tectura e Design, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do
Padre Filipe Borges, bloco D, lote 9, loja 6, freguesia de Nossa Se-
nhora da Conceição, concelho de Vila Real.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços no
âmbito da arquitectura, design gráfico e acompanhamento e fiscali-
zação de obras de construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
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sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respec-
tivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Está conforme.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 1000064012

VISEU
CASTRO DAIRE

RANCHO FOLCLÓRICO MORENITAS DE ALVA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 3/
020319; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020319.

Certifico que foi constituída a associação Rancho Folclórico
Morenitas de Alva, cujos estatutos constam dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a designação de Rancho Folclórico Morenitas
de Alva e tem a sua sede na Boavista, freguesia de Alva, concelho
de Castro Daire, sendo o seu âmbito territorial em todo o concelho
de Castro Daire.

ARTIGO 2.º

O seu objectivo é a ocupação de tempos livres, tendo em vista a
promoção cultural e recreativa dos seus associados, mediante pes-
quisa e prática do folclore da região.

ARTIGO 3.º

São órgãos da associação eleitos por períodos de dois anos a mesa
da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral é a reunião de todos os associados, orientada
por uma mesa composta de três elementos.

ARTIGO 5.º

A direcção é composta por cinco associados e tem competência
para gerir a associação nos aspectos administrativo, financeiro e
disciplinar e para orientar o Rancho Folclórico e demais práticas
recreativas e culturais que a associação venha a promover. Deve
reunir uma vez por mês.

ARTIGO 6.º

O conselho fiscal é composto por três elementos com competên-
cia para fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direc-
ção, verificando as suas contas e relatórios e dando parecer sobre
todos os actos que impliquem aumento ou diminuição das receitas, e
deverá reunir uma vez por ano.

ARTIGO 7.º

Podem ser associados todos aqueles que nisso tiverem interesse,
devendo para o efeito sujeitar-se ao pagamento de uma jóia de en-
trada e de uma quota mensal, cujos montantes serão determinados
em reunião da assembleia geral.

§ 1.º Podem ser sócios efectivamente todos os trabalhadores resi-
dentes no concelho de Castro Daire.

§ 2.º Todos os restantes sócios serão designados por sócios auxi-
liares.

ARTIGO 8.º

A direcção pode contratar pessoas estranhas à associação para a
ajudar no desenvolvimento das suas actividades.

ARTIGO 9.º

No que os estatutos forem omissos rege o regulamento interno,
cuja aprovação e alterações são da competência da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral deverá reunir ordinariamente uma vez por ano
e extraordinariamente sempre que a mesa o considere necessário ou
quando solicitado por dois terços dos seus associados.

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida. 1000062210

AGÊNCIA FUNERÁRIA
AMADEU ANDRADE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 394/
020320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020320.

Certifico que entre João Augusto Lyrio Andrade, casado com
Helena Cristina Rocha Ferreira Andrade na comunhão de adquiridos,
Amadeu Lyrio Andrade, casado com Isabel Maria Cardoso Pinto
Andrade na comunhão de adquiridos, e Amadeu Rodrigues da Silva
Andrade e mulher, Suely Lyrio Fundão Andrade, casados na comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Agência Funerária
Amadeu Andrade & Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de
Maio, 6, freguesia e concelho de Castro Daire.

§ único. A gerência da sociedade, por simples deliberação, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer
outras formas locais de representação permanente, no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços relativos à
organização e realização de funerais, transporte de cadáveres para
exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e trasla-
dação de restos mortais já inumados. Venda ao público de artigos
funerários e religiosos, ornamentação, armação e decoração de ac-
tos festivos e religiosos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas de
3000 euros, 1000 euros e duas de 500 euros, pertencentes, respecti-
vamente, aos sócios Amadeu Rodrigues da Silva Andrade, Suely Lyrio
Fundão Andrade, João Augusto Lyrio Andrade e Amadeu Lyrio
Andrade.

4.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, recairá sobre
sócios ou não a designar por esta, ficando, desde já, nomeados ge-
rentes os quatro sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contra-
tos, judicial e extrajudicialmente, é necessária a assinatura de dois
gerentes, sendo necessária obrigatoriamente a do gerente Amadeu
Rodrigues da Silva Andrade, enquanto este mantiver a qualidade de
sócio.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar,
e depois os sócios, gozarão do direito de preferência.
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6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
de outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto social diverso
do seu, e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em agrupa-
mentos complementares de empresas e consórcios.

7.º

Poderão ser efectuados pelos sócios à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante do quíntuplo do capital
existente, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade de votos dos respectivos sócios.

8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, para o
que fica, desde já, conferida à gerência a necessária autorização para
outorgar quaisquer negócios jurídicos em seu nome, bem como para
proceder ao levantamento do capital depositado, com vista à satis-
fação das despesas emergentes deste contrato, suas publicações e
registo e de equipamentos e mercadorias adquiridos ou a adquirir.

Está conforme o original.

22 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sousa
Almeida. 1000062208

LAMEGO

SANTOS MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 177/
810525; identificação de pessoa colectiva n.º 501161430; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 2/29112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
8 � Apresentação n.º 2/29112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 4820$, por incorpo-

ração de reservas, pela única sócia.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Tenreiro dos San-
tos Monteiro Borges Pires.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062826

SOCIEDADE DE ELECTRODOMÉSTICOS JOAQUIM
MANUEL ESPERANÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 271/
880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501990208; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/23112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 8/23112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, por in-

corporação de reservas, por ambos os sócios, em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, a saber: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Manuel Esperanço, e uma
quota de 2500 euros, pertencente à sócia Amélia Glória Jesus Perei-
ra Esperanço.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062828

VIRIATO & ADÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 603/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504108433; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/28112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 3/28112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, em di-

nheiro, por ambos os sócios, em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada sócio, Viriato de Freitas Carneiro e Adão Gonçal-
ves Pereira.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062829

ARMANDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 179/
810617; identificação de pessoa colectiva n.º 501161422; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/16112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
4 � Apresentação n.º 14/16112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 2410$, em dinheiro,

pelos sócios.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencendo uma a cada sócio, Armando Jorge Massa Ribeiro Perei-
ra e António Ribeiro Pereira.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062844

LOJA DOS JEANS � COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 530/
960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503730670; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/15112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 4/15112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Que, pela presente escritura, deliberam aumentar, e efectivamen-

te aumentam, o capital social da sociedade de 2 500 000$ para
10 024 100$, sendo a importância do aumento, no montante de
7 524 100$, integralmente realizada em dinheiro e subscrita por cada
um dos sócios na proporção das respectivas quotas;
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Que, em consequência deste aumento e com a redenominação do
capital de escudos para euros, o artigo 3.º do pacto social passa a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais, é de 50 000 euros, correspondente à soma
de duas quotas: uma no valor nominal de 40 000 euros, pertencente
ao sócio Vítor Baltasar Moreira Correia, e outra no valor nominal
de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima de Almeida
Lacerda de Castro Magalhães Correia.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.
12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva

Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062843

MESQUITA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 525/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503686743; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/23112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 9/23112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, por in-

corporação de reservas, por ambos os sócios, em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas dos sócios, que são os se-
guintes: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Manuel da Con-
ceição Almeida, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio José de
Figueiredo Mesquita.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062842

ANTÓNIO GOMES TRINDADE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 53/
600707; identificação de pessoa colectiva n.º 500024278; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
16112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Apresentação n.º 7/16112001.
Alteração de sede.
Sede: Rua da Enxertada, Lalim, Lamego.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062841

ANTÓNIO GOMES TRINDADE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 53/
600707; identificação de pessoa colectiva n.º 500024278; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 6/16112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
8 � Apresentação n.º 6/16112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, em di-

nheiro, por incorporação de resultados transitados e reservas legais.

Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e
corresponde a uma quota única, pertencendo à sócia Isaura Maria de
Almeida Fernandes Loureiro.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2002.� A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062840

JOAQUIM VALENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 114/
750530; identificação de pessoa colectiva n.º 500368201; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 9/29102001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
11 � Apresentação n.º 9/29102001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, em di-

nheiro, sendo 225 904$ por cada um dos sócios Rosa Maria Rodri-
gues Lopes de Jesus e Eduardo Teófilo Fachas de Jesus e 75 301$
por cada um dos sócios Miguel António Lopes de Jesus e Pedro José
Lopes de Jesus.

Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais bens
constantes da escrita, é do montante de 5000 euros, dividido em
quatro quotas, sendo uma do valor nominal de 1875 euros, perten-
cente ao sócio Eduardo Teófilo Fachas de Jesus, outra de 1875 eu-
ros, pertencente à sócia gerente Rosa Maria Rodrigues Lopes de Jesus,
outra de 625 euros, pertencente ao sócio Miguel António Lopes de
Jesus, e outra de 625 euros, pertencente ao sócio Pedro José Lopes
de Jesus.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062839

FUMEIROS PORFÍRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 396/
930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502937157; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 12/15112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
5 � Apresentação n.º 12/15112001.
Alteração parcial do pacto em relação ao artigo 10.º, que passa a

ter a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas à sociedade prestações suplementares até ao
montante de 900 000 euros, desde que aprovadas em assembleia ge-
ral por todos os sócios.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062838

DOUROVETE � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 496/
951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503552828; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/21112001.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
4 � Apresentação n.º 4/21112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, em di-

nheiro, por ambos os sócios, em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada sócio, Hélder João Pereira dos Santos e José Car-
los Oliveira da Silva.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062837

LABFOTO � ALFREDO SANTOS
& ODETE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 258/
870721; identificação de pessoa colectiva n.º 501856048; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 3/31102001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
8 � Apresentação n.º 3/31102001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, por in-

corporação de reservas legais.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituída por duas quotas iguais, de 2500 euros, uma
de cada sócio, Alfredo Guedes Rodrigues dos Santos e Odete de Jesus
Saraiva Santos.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062836

SANTOS E AMARILIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 213/
830505; identificação de pessoa colectiva n.º 501371583; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/23112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 6/23112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 602 410$, por in-

corporação de reservas, por ambos os sócios, em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencendo uma
a cada sócio, João dos Santos e Amarilis Cosete Sá dos Santos.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062835

FARMÁCIA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 591/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504043374; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/29112001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 1/29112001.
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto.
Montante do aumento e como foi subscrito: 5061$, por incorpo-

ração de reservas, pelos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas.

Artigo alterado: 4.º, ficando o referido artigo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 500 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em três quotas, uma cada sócia, da seguinte for-
ma: uma quota de 6000 euros, pertencente à sócia Maria Margarida
Tenreiro dos Santos Monteiro Saraiva; uma quota de 3000 euros,
pertencente à sócia Maria Manuela de Almeida Tenreiro dos Santos
Monteiro, e uma quota de 1500 euros, pertencente à sócia Maria
Manuela Tenreiro dos Santos Monteiro Borges Pires.

O texto, na sua redacção actual, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de Paiva
Ribeiro Lobão Ferreira. 1000062834

MANGUALDE

COTEL � CONJUNTO TURÍSTICO
DA SENHORA DO CASTELO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 500338477.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de con-
tas referentes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Augusta Maria da
Costa dos Santos. 1000062812

PANIFICADORA MECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500682631; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/20020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e com base na
escritura de 27 de Dezembro de 2001, exarada a fl. 7 v.º do livro
n.º 133-E do Cartório Notarial de Mangualde, foi efectuado o regis-
to de aumento de capital, redenominação e alteração parcial do pacto
de 600 000$ para 51 000 euros, sendo o aumento, de 48 007 euros
e 21 cêntimos, subscrito e realizado em resultados transitados pela
forma seguinte: pelos sócios Celestino Fernandes, José Manuel Fer-
nandes e Eduardo Luís Fernandes, com a importância de 16 002 eu-
ros e 40 cêntimos cada um, que adicionam às suas quotas, ficando
com uma quota de 17 000 euros cada um. Em consequência deste
aumento de capital, alteram o artigo 3.º do pacto social e acrescen-
tam um novo artigo ao respectivo pacto, o artigo 8.º, os quais fi-
cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 51 000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, cada uma do valor nominal
de 17 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Celestino
Fernandes, José Manuel Fernandes e Eduardo Luís Fernandes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global equivalente a 10 vezes o capi-
tal social, desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos
votos de todo o capital social.
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2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos que forem acordados em assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, as-
sim como os documentos que serviram de base ao registo, ficaram
depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

11 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000062784

MACÁRIO & MACÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 930;
identificação de pessoa colectiva P 505917130; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020405.

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2002, exarada a
fl. 33 do livro n.º 53-E do Cartório Notarial de Penalva do Castelo,
entre Diamantino Gonçalves Macário, casado com Maria Irene da
Silva Abreu na comunhão de adquiridos, e António Gonçalves Ma-
cário, casado com Maria Augusta Marques Almeida Macário na co-
munhão geral, foi celebrado um contrato de sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

1.A

1 � A sociedade adopta a denominação de Macário & Macário,
L.da, e tem a sua sede no nó do IP 5, Lavandeira, freguesia e conce-
lho de Mangualde.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede social den-
tro do concelho de Mangualde ou para outro concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social em qualquer ponto do País.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.A

O seu objecto social consiste no comércio a retalho de combustí-
veis, snack-bar e lavagem de veículos.

3.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor de 25 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Diamantino Gonçalves Macário e António Gonçalves Macá-
rio.

4.A

1 � A administração e a representação da sociedade ficam cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, ficando desde já
designados gerentes os referidos sócios, Diamantino Gonçalves Ma-
cário e António Gonçalves Macário.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

5.A

A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo esta preferência, em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000063089

ZURÃOCONSTROI, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 924;
identificação de pessoa colectiva n.º 506001830; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e com base na
escritura de 18 de Março de 2002, exarada a fl. 29 do livro n.º 138-E

do Cartório Notarial de Mangualde, foi efectuado o registo de au-
mento de capital de 5000 euros para 13 000 euros, sendo o aumen-
to, de 8000 euros, subscrito e realizado em dinheiro e da forma se-
guinte: pelos sócios Manuel Pais Pinto e Maria Lia Fonseca Marques
Pinto, com a importância de 4000 euros cada um, que adicionam às
suas quotas, ficando com uma quota de 6500 euros cada um. Em
consequência deste aumento de capital, alteram o artigo 3.º do pac-
to social, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 13 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
6500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ma-
nuel Pais Pinto e Maria Lia Fonseca Martins Pinto.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actualiza-
da, bem como os documentos que serviram de base ao registo, fica-
ram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Abril de 2002.� A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000063087

SOCIEDADE TURÍSTICA HOTELEIRA
DA QUINTA DE DAREI, L.DA

(actualmente RGD � GESTÃO DESPORTIVA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 501731687; inscrição n.º 18; nú-
mero e data da apresentação: 7/20020408.

Certifico que, por escritura de 1 de Fevereiro de 2002, exarada a
fl. 35 do livro n.º 289-D do 2.º Cartório Notarial de Vila do Conde,
e em relação à sociedade em epígrafe, deliberaram alterar a denomi-
nação da sociedade, bem como o seu objecto. Em consequência des-
tes factos, alteram a redacção dos artigos 1.º e 2.º do respectivo
contrato, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de RGD � Gestão Despor-
tiva, L.da, e tem a sua sede no lugar de Darei, da freguesia e sede do
concelho de Mangualde.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na gestão de suportes publicitários, pro-
moção e gestão de actividades desportivas.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actualiza-
da, assim como os documentos que serviram de base ao registo, fi-
caram depositados na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

16 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 1000063085

MOIMENTA DA BEIRA

RÁDIO RIBA TÁVORA, MOIMENTA DA BEIRA,
COOPERATIVA DE PRODUÇÕES RADIOFÓNICAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 170; identificação de pessoa colectiva n.º 502047364; inscrições
n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 6 e 7/27032002.

Certifico que foi aumentado o capital de 200 000$ para 2500 eu-
ros, tendo, em consequência, o artigo 3.º dos respectivos estatutos
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é variável e ilimitado, no valor mínimo de
2500 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 eu-
ros cada um.

3 � a) Cada candidato a cooperante para poder ser admitido terá
de subscrever 20 títulos de capital, que correspondem ao valor de
100 euros.
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b) No momento da sua inscrição terá de realizar, em dinheiro,
25% do valor do capital subscrito.

c) Os restantes 75% do capital subscrito terão de ser realizados
no prazo máximo de dois anos.

4 � A transmissão de títulos de capital e a sua aquisição pela
Cooperativa serão feitos nos termos legais.

Apresentação n.º 7/020327.
Nomeação de directores para o triénio de 2000 a 2002:
Veríssimo Coutinho dos Santos, casado, residente na Avenida de

Calouste Gulbenkian, bloco 3, 3.º, direito, Moimenta da Beira; Ja-
cinto de Jesus Lemos; Luís Carlos Pereira da Silva; Fernando Verís-
simo Lapa Salgueiro, casado, residente na Quinta da Ribeira, Moi-
menta da Beira, e José Eduardo Rodrigues.

Data da deliberação: 16 de Dezembro de 1999.

O texto completo dos estatutos, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000063153

S. G. L. � SOCIEDADE DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 284; identificação de pessoa colectiva n.º 503952672; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/28032002.

Certifico que foi aumentado o capital social de 700 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo con-
trato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José da Conceição Pinto Reis e Maria Benilde Morgado Fer-
nandes Pinto Reis.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062943

URBE 96 � URBANIZAÇÕES, CONSTRUÇÕES
E PROJECTOS DA NAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 273; identificação de pessoa colectiva n.º 503801500; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/28032002.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo con-
trato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062940

R. B. L. � REPRESENTAÇÕES DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 197; identificação de pessoa colectiva n.º 502747455; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/28032002.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo con-
trato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, José da Conceição Pinto Reis e Maria Benilde Morgado Fer-
nandes Pinto Reis.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062925

SLAYD � ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 402; identificação de pessoa colectiva P 506006026; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/25032002.

<t>Certifico que entre José Alberto Rodrigues Aguiar Santos, solteiro,
maior, residente na Rua da Cruzinha, Sernancelhe, e Carlos Manuel
Vilar Nunes, casado com Maria do Céu Santos Sousa Nunes na comu-
nhão geral, residente na Rua do Dr. António Ferreira Fonseca, 19,
rés-do-chão, esquerdo, Moimenta da Beira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SLAYD � Actividades Desportivas,
L.da, e tem a sua sede na Praça de Nossa Senhora das Mercês, bloco
2, loja B, lugar da Alagoa, freguesia e concelho de Moimenta da
Beira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada livremente dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais e agências
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na exploração de um giná-
sio � actividades desportivas relacionadas com manutenção física e
reabilitação. Organização e dinamização de eventos do foro sócio-
-desportivo e organização e dinamização de desportos radicais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a duas quotas, cada uma no valor de
2500 euros, pertencentes uma ao sócio José Alberto Rodrigues Aguiar
Santos e outra ao sócio Carlos Manuel Vilar Nunes.

§ único. Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral,
a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo de cada quota actual.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade, tendo esta direito de preferência, em primeiro lugar, e o
sócio não cedente, em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, estando dispensados de caução.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.
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ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
das importâncias depositadas na conta da sociedade no Banco BPI,
agência em Moimenta da Beira, para fazer face às despesas com a
sua constituição e registo, bem como com a aquisição de bens de
equipamento e material necessário à sua instalação.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062927

CARMINDA & PEREIRA � PRODUÇÃO
DE COELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 298; identificação de pessoa colectiva n.º 504191454; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/28032002.

Certifico que foi aumentado o capital social de 600 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo con-
trato 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 iguais, no valor
nominal de 1666,67 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio
Serafim Martinho Pereira e as outras duas à sócia Carminda Costa
Teixeira Pereira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062924

PLACALVES � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E AGRO-TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 269; identificação de pessoa colectiva n.º 503782270; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/28032002.

Certifico que foi aumentado o capital social de 600 000$00 para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo con-
trato 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 iguais, do valor
nominal de 1666,67 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062910

PLAMAIS � PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 301; identificação de pessoa colectiva n.º 504234730; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/28032002.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo con-
trato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, PLACOBEIRA � Planeamento e Construções da Beira, L.da,
e José Alves Morais.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062914

J. S. CARVALHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 401; identificação de pessoa colectiva P 505262096; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/22032002.

Certifico que entre João dos Santos Carvalho e mulher, Lúcia
Ferreira Paulo, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes em Castelo, Moimenta da Beira, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. S. Carvalho � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na freguesia de Castelo, concelho
de Moimenta da Beira, e durará por tempo indeterminado.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas, construção e venda de Imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e já depositado na
conta social e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros, ficando todos os
sócios obrigados à sua prestação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo
a favor de estranhos do consentimento da sociedade, que terá direi-
to de preferência, em primeiro lugar e, em segundo, qualquer um dos
restantes sócios.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, neste período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
1000062785
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NELAS

RESTAURANTE PRATA DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 318; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504133411; averbamentos n.os 1 2 à
inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresenta-
ções: 2, 3, 4 e 5/01042002.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuadas
as seguintes renúncias, bem como a alteração dos artigos 3.º e 4.º:

1 � Of. averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/20020401.
Facto registado: cessação de funções da gerência do ex-sócio

Manuel Luís do Couto Amaral Rodrigues.
Causa: renúncia.
1 � Of. averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 3/20020401.
Facto registado: cessação de funções de gerência da ex-sócia He-

lena Maria Pratas Martins Rodrigues.
Causa: renúncia.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
ao sócio Nelson Dias Viegas, desde já nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade mesmo na aquisição
ou alienação de veículos automóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
bens e outros valores do activo social, é de 5000 euros, dividido em
duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000062682

ISABEL CRISTINA GONÇALVES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 467; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/13032002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte.

1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Cristina Gonçalves � Socie-
dade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Pombal, 23, na
vila, freguesia e concelho de Nelas.

2.º

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste em bar.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e é formado por uma quota de igual valor, per-
tencente à única sócia, Isabel Cristina dos Santos Gonçalves.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será designa-
da em assembleia geral, ficando, no entanto, desde já nomeada a sócia
Isabel Cristina dos Santos Gonçalves.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
judicial e extrajudicialmente, é necessária a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

A única sócia poderá efectuar prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 250 000 euros.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000062681

NELMARTE � CARPINTARIA E COMÉRCIO
DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 461; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/11022002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma NELMARTE � Carpintaria e Co-
mércio de Cozinhas, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de João
VIII, lote 5, loja 1, freguesia e concelho de Nelas.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto é carpintaria e comércio de cozinhas, electro-
domésticos, móveis.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e é formado por duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Nelson da Cruz Costa
e Ilda Maria Rodrigues Martins Costa.

5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, judicial e
extrajudicialmente, basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000062680

JOÃO MARCELO LOPES FIGUEIREDO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 463; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/26022002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Marcelo Lopes Figueiredo, So-
ciedade Unipessoal, L.da A sociedade tem a sua sede na Rua do
Mondego, no lugar, freguesia e concelho de Nelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção de edifícios e obras pú-
blicas. Serviços prestados na construção, venda de material para
construção civil, e arrendamento de bens imobiliários.
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ARTIGO 3.º

O capital social subscrito é de 100 000 euros, realizado em 50%,
conforme depósito bancário, sendo o restante realizado durante o
ano, pertencente ao único sócio, João Marcelo Lopes Figueiredo,
natural de Senhorim, casado com Clara Margarida Ferreira Abrantes
Figueiredo no regime da comunhão de adquiridos e residente em
Senhorim, concelho de Nelas.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir.

Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está a exercer.

10 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000062679

NELISCAR � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 462; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/06022002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma NELISCAR � Mármores e Grani-
tos, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, lugar e freguesia
de Santar, concelho de Nelas.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

Tem por objecto o fabrico de artigos de granito e de rochas di-
versas, comercialização e aplicação de artigos de granito, cimento,
rochas diversas e artigos de decoração.

4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em três quotas: duas do valor nominal de
2000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos Alberto
Bento Ferreira e Maria de Fátima Soares Pereira, e uma do valor
nominal de 1000 euros, de que é titular o sócio Luís Carlos Lopes
dos Santos.

5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, incumbe ao sócio Carlos Alberto Bento Fer-
reira, obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

6.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade care-
cer, gratuitos ou onerosos, e poder-lhes-ão ser exigidas prestações
suplementares até 10 vezes o respectivo capital social, tudo de con-
formidade com a prévia deliberação da assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
social, cabendo à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em
segundo, o direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com ob-
jecto diferente do seu e em agrupamentos complementares de em-
presas.

11 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000062676

FLORESTAL DO NORTE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 379; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 32/28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi dada nova
redacção ao artigo 3.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 99 760 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, estando dividido em duas quotas, pertencen-
do uma o valor de 69 832 euros à sócia Financeira Maderera, AS, e
a outra, no valor nominal de 29 928 euros, pertencendo à sócia Luso-
-Finsa, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000062932

ENERBEIRA � RECURSOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 235; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503535648; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 33/28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi dada nova
redacção ao artigo 3.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social de 5000 euros, encontrando-se integralmente reali-
zado em dinheiro, estando dividido em duas quotas, pertencendo uma
no valor nominal de euros 4900 à sócia Madibéria, L.da, e a outra,
no valor nominal de 100 euros, pertencendo à sócia Luso-Finsa, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000062934

AGÊNCIA FUNERÁRIA CÁ-TE-ESPERO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 465; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/05032002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Cá-Te-Es-
pero, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Matadouro, sem nú-
mero de polícia, lugar de Quinta da Boiça, freguesia de Canas de
Senhorim, concelho de Nelas.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de agência funerária.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 3750 euros, pertencente à sócia
Adelina Amélia Ventura Carvalho Mouraz Alexandre; duas iguais, de
500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Carla
Margarida Carvalho Mouraz Alexandre e João Afonso Carvalho
Mouraz Alexandre, e uma de 250 euros, pertencente ao sócio José
de Brito Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres Ferrinho da Fonseca.
1000062792

OLIVEIRA DE FRADES

AVIBALTA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Lugar da Feira, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 158/880825; identificação de pessoa colectiva n.º 502025840;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/880825.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo de aumento de capital com alteração parcial do contrato
social, em consequência da redenominação do capital em euros, sen-
do o valor do aumento, no montante de 2412$, realizado em di-
nheiro pelos sócios, no montante de 804$ cada um, tendo alterado
o artigo 4.º, que passou a vigorar com o teor seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,01 e acha-se representado pelas seguin-
tes quotas: uma de 1666,67 euros, pertencente à sócia Ana Maria de
Almeida Jesus Farreca; uma quota de 1666,67 euros, pertencente ao
sócio Fernando Estêvão de Almeida Jesus Farreca, e outra de
1666,67 euros, pertencente à sócia Elisabete Maria de Almeida Je-
sus Farreca.

Fica depositado na pasta respectiva o texto completo do con-
trato de sociedade, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

27 de Março de 2002. � A Conservadora, Custódia Delfina Fer-
reira Marques. 1000057735

JORGE & JORGE, L.DA

Porcelhe, freguesia de Arcozelo das Maias, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 25/681115; identificação de pessoa colectiva n.º 500572585; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/020401.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
seguinte registo:

Apresentação n.º 2.
Aumento de capital e consequente alteração do contrato de so-

ciedade e redenominação do capital social em euros, mediante o
reforço de 3004,81 euros, e integralmente realizado em dinheiro e
subscrito pelos sócios na proporção e para reforço das suas quotas,
tendo alterado o artigo 4.º, que passa a vigorar com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto do contrato de sociedade, na sua redacção actualizada,
fica depositado na pasta respectiva.

1 de Abril de 2002. � A Conservadora, Maria do Carmo Fer-
nandes Ventura Ferreira. 1000058912

SANTA COMBA DÃO

SOBIGER II, CARPINTARIA E INDÚSTRIAS
DA CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 628; identificação de pessoa colectiva n.º 503367346; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/25032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
1000063500

TABUAÇO

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA & FILHO � SURRIBAS
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 118/
020411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º António Alfaia da Silva, casado com Virgínia Augusta dos San-

tos sob o regime da comunhão geral de bens, natural da freguesia de
Paradela, concelho de Montalegre, residente na vila de Tabuaço,
contribuinte fiscal n.º 115903925;

2.º Domingos José da Silva, casado com Angelina da Costa Alfaia
sob o regime da comunhão geral de bens, natural da freguesia de Este,
São Mamede, concelho de Braga, residente na vila de Tabuaço, con-
tribuinte fiscal n.º 100818544.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.
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Pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, a qual se regerá nos termos das cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos José da Silva & Filho �
Surribas e Terraplanagens, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na freguesia e concelho de Tabuaço.
2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-

quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em surribas, terraplanagens, alargamento
de estradas e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, ambas no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Alfaia da Silva e Domingos José da Silva, ora primeiro e
segundo outorgantes, respectivamente.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afec-
ta a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos e em juízo ou fora dele é necessária a assinatura de ambos os
gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros carece do consentimento da socie-
dade, tendo, em tal caso, a sociedade e o sócio não cedente direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por meio de carta
registada, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Os outorgantes declaram, sob sua responsabilidade, que o mon-
tante do capital social já se encontra realizado na totalidade.

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Manuel de
Andrade Ferreira. 1000063047

TONDELA

J. C. SANTOS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 939/
020403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020403.

Certifico que entre José Carlos Gomes Santos, casado com Maria
Máxima Simões Almeida Santos na comunhão de adquiridos, e Ma-
ria de Fátima Almeida dos Santos, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. C. Santos & Almeida, L.da, com
sede na Avenida do Dinha, lugar e freguesia de Nandufe, concelho
de Tondela.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, filiais ou outras formas de represen-
tação, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos alimentares,
importação e exportação. Comércio de electrodomésticos, mobiliá-
rio e produtos para o lar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e é formado por
duas quotas, sendo uma de 4800 euros, pertencente ao sócio José
Carlos Gomes dos Santos, e outra de 200 euros, pertencente à sócia
Maria de Fátima Almeida dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
votos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

Está conforme o original.

10 de Abril de 2002. � A Escrituraria Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000063012

MINIMERCADO E TALHO � MELO & SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 940/
020408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020408.

Certifico que entre Isabel de Fátima Melo Pinto Rodrigues, casa-
da com António de Figueiredo Rodrigues, e Fátima da Piedade Melo
Antunes Pinto Sobral, casada com Alfredo Marques Sobral, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contra-
to:

1.º

A sociedade adopta a firma Minimercado e Talho � Melo &
Sobral, L.da, com sede no Largo de São Miguel, lugar e freguesia de
Lajeosa, concelho de Tondela.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos alimentares,
talho e café.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencentes uma a cada uma das sócias, Isabel de Fátima Melo Pin-
to Rodrigues e Fátima da Piedade Melo Antunes Pinto Sobral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambas as sócias, que desde já
ficam nomeadas gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.
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6.º

Pode qualquer sócia fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
50 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de vo-
tos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000063011

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARQUES & MARTINS
SERVIÇOS FÚNEBRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 938/
020402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020402.

Certifico que entre Ascenção Marques da Silva, casada com Er-
nesto de Gomes Graça Simões, e Deolinda Braz Vicente Martins foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Agência Funerária Marques
& Martins � Serviços Fúnebres, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua do Dr. Augusto Dias Alves, 17, no
lugar e freguesia de Campo de Besteiros, concelho de Tondela.

3.º

A sociedade tem por objecto serviços fúnebres e conexos à acti-
vidade funerária.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, pertencentes cada uma delas às sócias, Ascensão Marques da Silva
e Deolinda Braz Vicente Martins.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstos na lei.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro

lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos
a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes
as sócias Ascensão Marques da Silva e Deolinda Braz Vicente Mar-
tins.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Declararam ainda as outorgantes que a gerência fica desde já au-
torizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da so-
ciedade para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e
ainda para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002 � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061836

ECOBEIRÃO � SOCIEDADE DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS DO PLANALTO BEIRÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 674/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 503797766; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 26/020328.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 24 939,89 euros para 50 000 euros, sendo o
aumento, de 25 060,11 euros, por incorporação de resultados tran-
sitados, tendo sido alterados os n.os 1 e 2 do artigo 5.º do pacto so-
cial, o qual passa a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito.
2 � O capital social é representado por 7200 acções da classe A,

por 800 acções da classe B e por 2000 acções da classe C, todas do
valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000061835

ANTÓNIO DO NASCIMENTO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 105/
681107; identificação de pessoa colectiva n.º 501310495; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/020401.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1995,19 euros para 5000 euros, sendo o au-
mento, de 3004,81 euros, subscrito em dinheiro, tendo sido alterado
o n.º 1 do artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente ao
sócio António Nascimento Soares, e outra de 500 euros, pertencen-
te à sócia Arlinda Ferreira Marques.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000061833

AUTO-MECÂNICA CENTRAL DE BESTEIROS
REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 941/
020408; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020408.

Certifico que entre Celso Vieira Santinha, casado com Irene de
Jesus Mendes Santinha na comunhão de adquiridos, e Faustino Ro-
drigues Marques, casado com Almerinda Fernandes Marques na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Mecânica Central de
Besteiros � Reparações de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Doutor Afonso
Costa, sem número de polícia, lugar e freguesia de Campo de Besteiros,
concelho de Tondela.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação e manutenção de
veículos automóveis ligeiros, pesados e tractores agrícolas e presta-
ção de serviços de pronto socorro a veículos sinistrados ou avaria-
dos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valo-
res nominais de 12 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Celso Vieira Santinha e Faustino Rodrigues Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000063023

BESCONSIGO � MATERIAIS, CONSTRUÇÃO
DE BESTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 936/
020401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020401.

Certifico que entre Francisco José Gomes Simões, divorciado, e
Paulo Jorge Gomes Simões, casado com Alda Cristina Esculcas Pe-
reira na separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma BESCONSIGO � Materiais, Constru-
ção de Besteiros, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Inácio Pereira Viegas, lugar e fre-
guesia de Tourigo, concelho de Tondela.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar su-
cursais, filiais, agências ou outras forma de representação, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

3.º

Tem por objecto o comércio a retalho, equipamentos sanitários,
ladrilhos, tintas, mosaicos cerâmicos, materiais de bricolage, presta-
ção de serviços ao sector da construção, compra e venda de bens
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, execução, manuten-
ção de espaços verdes, públicos e privados, serviços de movimenta-
ção de terras, designadamente terraplanagens e aterros.

4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor
nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, será designada em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios,
Francisco José Gomes Simões e Paulo Jorge Gomes Simões,
obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos com a assi-
natura conjunta de dois gerentes, mas bastando a de um só nos actos
de mero expediente.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com ob-
jecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
social, cabendo à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em
segundo, o direito de preferência.

8.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade care-
cer, gratuitos ou onerosos, e poder-lhes-ão ser exigidas prestações
suplementares até 10 vezes o respectivo capital social, tudo de con-
formidade com a prévia deliberação da assembleia geral.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio em caso
de arresto, penhora, falência ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem o consentimento da sociedade.

10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000061832

RODINERTE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 937/
020401; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020401.

Certifico que entre Francisco Simões Pereira, casado com Maria
Lélia de Jesus Gomes na comunhão geral, Francisco José Gomes Si-
mões, divorciado, e Paulo Jorge Gomes Simões, casado com Alda
Cristina Esculcas Pereira na separação de bens, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato, da qual
faz parte o relatório do revisor oficial de contas:

1.º

A sociedade adopta a firma RODINERTE � Transportes, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Inácio Pereira Viegas, lugar e fre-
guesia de Tourigo, concelho de Tondela.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar su-
cursais, filiais, agências ou outras forma de representação, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

3.º

Tem por objecto o transporte rodoviário de mercadorias por conta
de outrem e o comércio de materiais de construção.
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4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito, é de 60 000 euros,
dividido em três quotas: uma do valor nominal de 45 000 euros,
pertencente ao sócio Francisco Simões Pereira, e duas do valor
nominal de 7500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Fran-
cisco José Gomes Simões e Paulo Jorge Gomes Simões.

2 � A quota do sócio Francisco Simões Pereira é realizada pela
transferência para a sociedade dos seguintes bens, no valor global de
45 000 euros:

Depósito de gasóleo, no valor de 1500 euros;
Tractor de mercadorias, matrícula 85-15-FG, no valor de 3000 eu-

ros;
Viatura ligeira de mercadorias, matrícula 00-61-PV, no valor de

11 000 euros;
Reboque Kaiser SREM, no valor de 3500 euros;
Viatura de mercadorias, matrícula 17-73-QV, no valor de

15 000 euros;
Lavador de carros Karcher, 620 M, no valor de 50 euros;
Aparelho de soldar, no valor de 50 euros;
Viatura tractor, matrícula SE-21-28, no valor de 2000 euros;
Veículo pesado Volvo, matrícula 58-33-EI, no valor de 2500 eu-

ros;
Veículo pesado Mitsubishi matrícula XF-00-21, no valor de

2500 euros;
Central telefónica, no valor de 400 euros; e
Gerador diesel de 4,1 KVA, 9 HP, no valor de 1000 euros.
2 � As quotas dos sócios Francisco José Gomes Simões e Paulo

Jorge Gomes Simões foram integralmente realizadas em numerário.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, será designada em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Fran-
cisco Simões Pereira e Francisco José Gomes Simões, obrigando-se a
sociedade em todos os actos e contratos com a assinatura conjunta
de dois gerentes, mas bastando a de um só nos actos de mero expe-
diente.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com ob-
jecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
social, cabendo à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em
segundo, o direito de preferência.

8.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade care-
cer, gratuitos ou onerosos, e poder-lhes-ão ser exigidas prestações
suplementares até 10 vezes o respectivo capital social, tudo de con-
formidade com a prévia deliberação da assembleia geral.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio em caso
de arresto, penhora, falência ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem o consentimento da sociedade.

10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Verificação de entradas em espécie

(Relatório nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais)

Introdução

O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais relativamente à realização em
espécie por Francisco Simões Pereira, bilhete de identidade

n.º 594920 e contribuinte fiscal n.º 110373553, da quantia de
45 000 euros, referente à sua quota na sociedade RODINERTE �
Transportes, L.da, que pretende constituir conjuntamente com ou-
tros sócios, com o capital social de 60 000 euros.

A realização em espécie consiste na entrega dos bens de proprie-
dade de Francisco Simões Pereira, que a seguir se descrevem:

Depósito de gasóleo, avaliado em 1500 euros;
Empilhador Audureau, avaliado em 2500 euros;
Tractor de mercadorias, matrícula 85-15-FG, avaliado em

3000 euros;
Viatura ligeira de mercadorias, matrícula 00-61-PV, avaliada em

11 000 euros;
Reboque Kaiser SREM, avaliado no valor de 3500 euros;
Viatura de mercadorias, matrícula 17-73-QV, avaliada em

15 000 euros;
Lavador de carros Karcher 620 M, avaliado em 50 euros;
Aparelho de soldar, avaliado em 50 euros;
Viatura tractor matrícula SE-21-28, avaliada em 2000 euros;
Veículo pesado Volvo, matrícula 58-33-EI, avaliado em 2500 eu-

ros;
Veículo pesado Mitsubishi, matrícula XF-00-21, avaliado em

2500 euros;
Central telefónica, avaliada em 400 euros;
Gerador diesel de 4,1 KVA 9 HP, avaliado em 1000 euros.
Os bens foram avaliados em 8 de Fevereiro de 2002, pela quantia

de 45 000 euros, de acordo com os critérios de avaliação do justo
valor.

Responsabilidades

A avaliação dos bens foi por eu próprio efectuada, sendo da mi-
nha responsabilidade a razoabilidade de tal avaliação e a declaração
de que o valor atingido é suficiente para a realização pretendida.

Âmbito

O meu trabalho foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas
e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/ Auditoria (DRA)
841 � Verificação das Entradas para a Realização de Capital das
Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado
com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os
valores das entradas atingem ou não o valor nominal da quota atri-
buída ao sócio que efectuou tal entrada. Para tanto, o referido tra-
balho incluiu:

e) A verificação da existência dos bens, sua operacionalidade e
utilidade para a sociedade ou facilidade da sua conversão em dinhei-
ro;

f) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência
de eventuais ónus ou encargos;

g) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
h) A determinação do valor atribuído aos bens pela avaliação.
Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitá-

vel para a emissão da minha declaração.

Declaração

Com base no trabalho efectuado, declaro que os valores encon-
trados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio Francis-
co Simões Pereira, que efectuou tal entrada no valor de 45 000 eu-
ros.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000061828

VISEU

SOREV � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1605; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502025247.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano 2000 na pasta respectiva.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, Amélia da Conceição Roca.
1000061993



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 148 � 29 de Junho de 200213 658

MARIA MARGARIDA DE SOUSA
CASTRO LOPES, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1235; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 805256490.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano 2000 na pasta respectiva.

12 de Abril de 2002. � A Ajudante, Amélia da Conceição Roca.
1000061843

FÁBRICA DE REDES IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 356; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500104590; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 54/20011012.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe em 5 114 460$, passando de 900 000$ para 6 014 460$, cor-
respondendo a 30 000 euros, tendo como consequência alterado o
artigo 4.º do pacto social, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 30 000 euros, correspondente a 6 014 460$, e é formado
por três quotas iguais, cada uma do valor de 10 000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Abel Nogueira de Figueiredo, Vítor
Manuel Nogueira Rebelo e João António Faria Nogueira.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000062000

SEIXAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINA
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1597; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502012617; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 56/10122001.

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com
10 060 250$, passando de 15 000 000$ para 25 060 250$
(125 000 euros), alterando o respectivo artigo 4.º e ainda os artigos
1.º e 7.º, que ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Seixas � Indústria e Comércio de
Máquinas e Ferramentas, L.da, e vai ter a sua sede no Parque Indus-
trial de Coimbrões, lote 80, freguesia de São João de Lourosa, con-
celho de Viseu.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 125 000 euros,
correspondente a 25 060 250$, e é formado por duas quotas: uma
de 100 000 euros, pertencentes ao sócio Fernando Agostinho Lo-
pes Seixas, e outra de 25 000 euros, pertencente à sócia Alice Maria
Tavares dos Santos e Sousa Seixas.

7.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares do capital até ao décuplo do capital social
actual, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Torres Tavares Coutinho. 1000061999

LOUREIRO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3568; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504214896; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 43/06022002.

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com
602 410$, passando de 400 000$ para 1 002 410$, equivalente a
5000 euros, ficando o respectivo artigo 3.º com a seguinte redac-
ção:

Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito pelo
sócio, passando para 1 002 410$, equivalente a 5000 euros.

Quota e sócio: uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio
José Manuel Soares Rodrigues de Oliveira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Torres Tavares Coutinho. 1000061998

PAVIDÃO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1265; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501442774; inscrição n.º 31; nú-
mero e data da apresentação: 73/011227.

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com
421 750$, passando de 175 000 000$ para 175 421 750$, equiva-
lente a 875 000 euros, ficando o respectivo artigo com a seguinte
redacção:

31 � Apresentação n.º 73/20011227.
Facto: aumento e redenominação do capital.
Capital: reforçado com 421 750$, por incorporação de reservas,

passando para 175 421 750$, equivalente a 875 000 euros, repre-
sentado por 175 000 acções de 5 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Pimentel da Silva Pais. 1000061997

GRAMILLÉNIO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4267; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505354462; inscrição n.º 3 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
020322.

3 � Apresentação n.º 23/20020226 � Provisória por dúvidas.
Facto: designação de gerente da sócia Maria Clementina Ferreira,

por deliberação de 16 de Outubro de 2001.
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 8/020322 � Cessa-

ção de funções de gerente de Catarina Isabel Nunes Alexandre Cha-
ves, por renúncia, de 23 de Janeiro de 2002.

3 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/020322 � Con-
vertida em definitivo.

(Assinatura ilegível.) 1000063577

AUTO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2976; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503640131; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 35/250302.

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com 2410$,
passando de 1 000 000$ para 1 002 410$, equivalente a 5000 eu-
ros, ficando o respectivo artigo 4.º com a seguinte redacção:

4 � Apresentação n.º 35/20020325.
Facto: aumento e redenominação de capital.
Artigo alterado: 4.º
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Capital: reforçado com 2410$, realizado em dinheiro e subscrito
pelo sócio Fernando Gomes com 1446$ e pelos sócios Luís Filipe
Teles Gomes e Joaquim Casimiro Teles Gomes com 482$ cada uma,
passando para 1 002 410$ � 5000 euros.

Quotas e sócios: três quotas: uma de 3000 euros, pertencente ao
sócio Fernando Gomes, e duas iguais, de 1000 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Filipe Teles Gomes e Jo-
aquim Casimiro Teles Gomes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Pimentel da Silva Pais. 1000063575

PÓVOA DÃO � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2861; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503527211; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 34/250302.

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com
1081,89 euros, passando de 90 000 000$ para 90 216 900$, equi-
valente a 450 000 euros, ficando o respectivo artigo 3.º com a se-
guinte redacção:

6 � Apresentação n.º 34/20020325.
Facto: aumento de capital e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 1081,89 euros, subscrito em dinheiro por

todos os accionistas, passando para 450 000 euros, representado por
90 000 acções do valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Pimentel da Silva Pais. 1000063573

VISO ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2898; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503556718; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 29/220302.

Certifico que foi alterado o contrato social quanto ao artigo 1.º,
que fica com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Viso Elevadores, L.da, e tem a
sua sede na Quinta do Salgueiro, Esculca, freguesia de São José, con-
celho de Viseu.

2 � Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, po-
dendo também deliberar o estabelecimento em território nacional
ou estrangeiro de sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação local.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Pimentel da Silva Pais. 1000063568

ECOPROTEÇÃO � ENGENHARIA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2699; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503343161; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 4/040302.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
de contas em 30 de Junho de 2001.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Pimentel da Silva Pais. 1000063565

SOLOFIOR � FLORES SECAS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3240; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503874248; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 14/160102.

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com
302 410$, passando de 700 000$ para 1 002 410$, equivalente a
5000 euros, ficando o respectivo artigo 3.º com a seguinte redac-
ção:

6 � Apresentação n.º 14/20020116.
Facto: aumento e redenominação de capital.
Artigos alterados: 3.º
Capital: reforçado em 302 410$, realizado em dinheiro pelos só-

cios na proporção das suas quotas, passando para 1 002 410$, que
equivale a 5000 euros.

Quotas e sócios: duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencen-
tes a Paulo José Pires Vaz e Ana Maria dos Santos Moitas Vaz.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Pimentel da Silva Pais. 1000063563

SÁ & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2542; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503131203; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 19/140214.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital com
2892$, passando para 1 202 892$, equivalente a 6000 euros, alte-
rando assim os artigos 1.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção.

8 � Apresentação n.º 19/20020214.
Facto: aumento e redenominação do capital social.
Artigos alterados: 1.º e 4.º
Sede: Mercado de 21 de Agosto, loja 37, freguesia de Coração de

Jesus, Viseu.
Capital: reforçado com 2892$, subscrito por ambos os sócios em

partes iguais e em dinheiro, passando para 1 202 892$, equivalente
a 6000 euros.

Quotas e sócios: duas quotas de 3000 euros cada uma, uma de cada
um dos sócios, Elvira de Figueiredo Sá Fernandes e Semião Fernan-
des.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 1000063560

PÃO QUENTE D�AVÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3254; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503898301; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 13/20020312.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quanto
ao artigo 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

...........................................................................................................
§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-

res de capital até ao montante de 50 000 euros, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios em assembleia geral, e poderão efectuar
suprimentos à sociedade sempre que esta destes careça, a restituir
nos termos fixados em assembleia geral.

Os estatutos actualizados ficam depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã
Madeira Coutinho Rodrigues. 1000061099
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RESTAURANTE O PERDIGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1690; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502142626; inscrição n.º 11 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
1 e 3/14022002

Certifico que a sociedade supra reforçou o seu capital com
602 410$, passando de 400 000$ para 1 002 410$, redenominando-o
para o equivalente em euros � 5000 euros, alterando o respectivo
artigo 3.º, alteram ainda o artigo 4.º e aditam os artigos 7.º, 8.º, 9.º
e 10.º ao seu contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes uma ao
sócio José Correia Cabral e outra ao sócio José Artur Pinto Alves.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade judicial e extrajudicialmente basta a assi-
natura de um gerente.

7.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, gozando os sócios,
em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo, do direito de prefe-
rência.

8.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas por lei
especial e, inclusivamente, como sócia de responsabilidade limitada.

9.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte que não

for adjudicada ao seu titular.

10.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b) e c) do artigo anterior, se a lei não dispuser de outro modo,
será igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente
aprovado.

Mais certifico que cessou funções como gerente o ex-sócio Ilídio
Augusto Moreira, por renúncia, em 15 de Fevereiro de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Torres Tavares Coutinho. 1000063745

VOUGA DÃO � 2 � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4689; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/11032002.

Certifico que entre Acácio Alberto Pereira, Maria Amélia de Al-
meida, Eduardo Aurélio de Almeida Pereira, Rui Manuel Neto Perei-
ra, Isabel Maria Neto das Neves, Tiago André Neves de Almeida

Pereira e Ana Catarina Neves de Almeida Pereira foi constituída a
sociedade supra, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vouga Dão � 2 � Investimentos
Turísticos e Imobiliários, L.da

2.º

1 � Tem a sede na Rua de Cândido dos Reis, 42, freguesia de
Viseu (Coração de Jesus), da cidade e concelho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

Tem por objecto a exploração de albergaria, compra e venda de
propriedades e construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
370 000 euros, dividido em sete quotas: duas do valor nominal de
69 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Acácio Alberto
Pereira e Maria Amélia de Almeida; uma do valor nominal de
47 500 euros, pertencente ao sócio Eduardo Aurélio Almeida Perei-
ra; uma do valor nominal de 27 500 euros, de que é titular o sócio
Rui Manuel Neto Pereira; uma do valor nominal de setenta e
78 000 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Neto das Neves, e
duas do valor nominal de 39 000 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios Tiago André Neves de Almeida Pereira e Ana Catarina
Neves de Almeida Pereira.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, incumbe à sócia
Maria Amélia de Almeida, desde já nomeada gerente, obrigando-se a
sociedade em todos os actos e contratos com a assinatura de um
gerente.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer e poder-lhes-ão ser exigidas prestações suplementares até ao
quíntuplo do respectivo capital social, à excepção do sócio Tiago
André Neves de Almeida Pereira, enquanto for menor, tudo de con-
formidade com a deliberação da assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas, ainda que entre sócios, depende de prévio
consentimento social, cabendo ao sócio que exercer a gerência da
sociedade, em primeiro lugar, e à própria sociedade e aos demais
sócios, em segundo, o direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com ob-
jecto diferente do seu e em agrupamentos complementares de em-
presas.

9.º

As deliberações que tenham por objecto a alteração do contrato
de sociedade, qualquer que seja a sua natureza, dependem sempre de
deliberação unânime dos sócios.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Torres Tavares Coutinho. 1000063740

BIOIMPOR � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2970; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503615919; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 8/20020325.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$ e redenominado o capital em 5000 euros, tendo, em
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consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato, que ficou com
a seguinte redacção:

Capital: reforçado com 2410$, em dinheiro, subscrito pelos só-
cios na proporção das suas quotas, passando para 1 002 410$, equi-
valente a 5000 euros.

Quotas e sócios: duas quotas: uma de 4500 euros, do sócio Carlos
Abel Nunes Gomes, e outra de 500 euros, do sócio Asdrúbal Luís
Figueiredo Ferreira Gomes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000064153

FRUTIPEIXE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 581; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500355452; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 11/25032002.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a designação de
António Manuel de Oliveira Dias e Maria Elvira de Oliveira Soares
como gerentes, em 15 de Fevereiro de 2002.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000064157

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA EURIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4701; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 43/25032002.

Certifico que entre Joaquim Marques Abrantes e Manuel Alexan-
dre Pereira de Mendonça foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Mediação Imobiliária
Eurigo, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua dos Casimiros, 43, 1.º, frente, fregue-
sia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A Sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros, do
sócio Joaquim Marques Abrantes, e a outra de 500 euros, do sócio
Manuel Alexandre Pereira de Mendonça.

5.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Joaquim
Marques Abrantes, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a Sociedade em quaisquer actos ou contratos é
necessária a assinatura do sócio gerente.

6.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a Sociedade care-
cer, gratuitos ou onerosos, e poder-lhes-ão ser exigidas prestações
suplementares até 10 vezes o respectivo capital social, tudo de con-
formidade com a prévia deliberação da assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
social, cabendo à Sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em
segundo, o direito de preferência.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000064161

PEIXOTO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 859; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500772053; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 15/07122001.

Certifico que foi aumentado o capital de 450 000$ para
1 002 410$ e redenominado o capital em 5000 euros, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato, que ficou com
a seguinte redacção:

Capital: reforçado com 552 410$00, realizado em dinheiro e subs-
crito pelos sócios na proporção das suas quotas, passando para
1 002 410$, equivalente a 5000 euros: três quotas, duas iguais, de
1666,66 euros cada uma, pertencentes ambas à sócia J. M. Socie-
dade Gestora de Participações Sociais, S. A., e outra de 1666,68 eu-
ros, pertencente à sócia Peixoto & Marques, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

10 de Abril de 2992. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000064166

MACOTEIVAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2532; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503132888; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 135/28122001.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para
1 002 410$ e redenominado o capital em 5000 euros, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com
a seguinte redacção:

Capital: reforçado com 602 410$, por incorporação de reservas,
subscrito pelos sócios em partes iguais, passa para 1 002 410$, equi-
valente a 5000 euros.

Quotas e sócios: cinco quotas iguais, de 1000 euros cada uma,
pertencentes três ao sócio Alberto Eduardo Marques Veiga Henri-
ques, uma ao sócio António Ferraz Henriques e outra à sócia Alice
Martins Veiga Henriques.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

12 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000064170

VISO FRANGO � PRODUTOS ALIMENTARES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4682; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20020306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por António
Luís dos Santos Rodrigues Almeida, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Viso Frango � Produtos Alimentares
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta de São João da Carreira,
Rua de Santa Catarina, lote 25, freguesia de Rio de Loba, concelho
de Viseu.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de
produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao sócio, António Luís dos Santos Rodrigues Almeida.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio, António Luís dos Santos Rodrigues Almeida, que fica desde já
nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos basta
a assinatura de um gerente.
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5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

O sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que carecer,
gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia geral,
podendo vir a ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 25 000 euros, mediante deliberação da assem-
bleia geral.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
da Silva Pereira. 1000064173

PAFITEC � ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3097; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503749478; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 21/250327.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, cujas contas
foram aprovadas em 27 de Dezembro de 2001.

10 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000064134

VOUZELA

CONSTRUÇÕES FERNANDO VIEGAS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 290/
020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020419.

Certifico que Fernando Maria Viegas, casado com Maria da Con-
ceição Alves Rodrigues Viegas na comunhão de bens adquiridos; cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções Fernando Vie-
gas � Sociedade Unipessoal, L.da, com o cartão provisório de iden-
tificação de pessoa colectiva e entidade equiparada 505999838 e com
o código de actividade n.º 45211 e vai ter a sua sede no lugar de
Outeiro, freguesia de Alcofra, concelho de Vouzela.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras
públicas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente subscrito e realizado
em dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

4.º

A sociedade terá um gerente, com ou sem remuneração, confor-
me decisão do sócio único, o qual, desde já, fica nomeado gerente,
bastando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira.

5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessárias.

6.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.

7.º

Por falecimento do sócio, a sociedade não se dissolve, devendo
os seus herdeiros nomear um entre si que a todos represente na so-
ciedade enquanto a quota se mantiver indivisa, observando-se o
mesmo se a quota for adjudicada em comum.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000069629

AGÊNCIA FUNERÁRIA VAL DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 291/
020426; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020426.

Certifico que entre:
1.º Arménio Simões Pereira, casado com Maria Fernandes Cor-

reia Pereira na comunhão geral de bens, residente em Campia, Vou-
zela;

2.º Maria Fernandes Correia Pereira, casada com o sócio anterior
e com a mesma residência.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Agência Funerária Val de
Lafões, L.da, com o cartão provisório de identificação de pessoa
colectiva 506123146 e com o código de actividade n.º 93030.

2.º

A sede da sociedade é na Rua dos Bombeiros Voluntários, na vila,
freguesia e concelho de Vouzela, podendo a mesma ser transferida,
por simples decisão da gerência, para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação, no território nacio-
nal ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: agência funerária e afins.

4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas, desig-
nadamente em novas sociedades, em agrupamentos complementares
de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico,
e pode adquirir e alienar participações sociais em sociedades nacio-
nais ou estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em so-
ciedades reguladas por leis especiais, sempre mediante simples deli-
beração da gerência.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Poderão ser designados gerentes pessoas estranhas à socie-
dade.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � À gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade em

letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhan-
tes ou estranhos aos negócios sociais, os quais, em qualquer destes
casos, nunca obrigarão a sociedade.

7.º

Os sócios podem deliberar, por maioria qualificada, que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares até ao montante global cor-
respondente a 10 vezes o capital social.

8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar
no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

Por acordo dos sócios;
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Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a arre-
matação ou a adjudicação de qualquer quota;

Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que
não foi adjudicada ao seu titular;

Se um sócio utilizar, para fins estranhos à sociedade e com preju-
ízo desta ou de algum sócio, as informações que houver obtido atra-
vés do exercício do direito de informação que lhe assiste;

Se verificar, por parte de um sócio, o comportamento desleal ou
gravemente perturbador da sociedade susceptível de lhe causar gra-
ves prejuízos;

Se um sócio violar reiteradamente os seus deveres sociais;
Nos demais casos previstos na lei.
2 � A contrapartida da amortização da quota, se a lei não dispu-

ser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

3 � O pagamento desse valor será efectuado em três prestações
semestrais, iguais e sucessivas, não vencendo essas prestações quais-
quer juros.

4 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, basea-
da na verificação dos respectivos pressupostos contratuais, e torna-
-se eficaz mediante comunicação escrita dirigida ao sócio ou herdei-
ros por ela afectados.

9.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos obtidos terão a aplicação que os sócios

deliberarem, com respeito pela constituição e reforço dos fundos
legalmente exigíveis, podendo aqueles, por maioria simples, delibe-
rarem não distribuir lucros total ou parcialmente ou afectá-los inte-
gralmente a reservas livres ou vinculadas.

10.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos ge-
rentes e deve ser feita por meio de carta expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias relativamente à data da sua realização, ex-
cepto nos casos em que a lei exige forma e prazos diversos.

Que qualquer um dos gerentes ora designados fica, desde já, auto-
rizado a levantar as importâncias depositadas em nome da sociedade
para fazer face às despesas de constituição e instalação da sede so-
cial.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000069625

CUNIAPI � SOCIEDADE DE CUNICULTURA
E APICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 92/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502877863; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 4.º, que passou a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros cada uma, e pertence uma a cada um dos sócios, José
Carlos Correia Ferreira e Isabel Maria Figueirinhas Correia.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respec-
tiva pasta.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000069624

AMIRAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 178/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503831328; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 5/020416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade, tendo sido alterado o artigo 5.º,
que passou a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, ficando a sociedade obrigada pela assinatura de
qualquer gerente.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respecti-
va pasta.

Conferida, está conforme.

16 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Estrela de Matos
Ferreira Vitória. 1000069623

JOSÉ ÂNGELO DE ALMEIDA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 289/
020416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020416.

Certifico que José Ângelo de Almeida, casado com Claudina Amé-
lia Correia e Silva na comunhão geral de bens, residente em Seixa,
Campia, Vouzela, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de José Ângelo de Almeida,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sede no lugar da Seixa, freguesia
de Campia, concelho de Vouzela.

2.º

O seu objecto social consiste em serralharia mecânica e civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio único, José Ângelo
de Almeida, desde já nomeado gerente.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, bem como proceder
aos levantamentos necessários ao giro social e, bem assim, ao paga-
mento das despesas com a constituição da sociedade, designadamente
registos e publicações, ficando igualmente a gerência autorizada a
efectuar o levantamento do capital social depositado no BPI em
Oliveira de Frades antes do registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000069630

C. A. V. � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE VOUZELA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 109/
930504; identificação de pessoa colectiva n.º 501590838; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/020322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 70 000$ para 5000 euros, tendo sido alterados o
artigo 15.º, n.º 1, alínea b), o artigo 16.º, n.os 1 e 2, o artigo 17.º e
o artigo 18.º, n.º 2, que passaram a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 15.º

1 � Os associados que infringirem os estatutos ou a lei aplicável
às cooperativas podem ser punidos, de acordo com a gravidade da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 148 � 29 de Junho de 200213 664

infracção e o prejuízo resultante para a Cooperativa, com as seguin-
tes sanções:

....................................................................................................................
b) Multa de 0,5 euros, ao montante do salário mínimo nacional.

ARTIGO 16.º

1 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 eu-
ros (nota: ou múltiplos de 5) cada um, a subscrever e a realizar pelos
associados, os quais não vencem juros nem conferem quaisquer ou-
tros direitos, salvo reembolso nas condições previstas.

2 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, do
montante mínimo de 5000 euros.

ARTIGO 17.º

Cada associado tem de subscrever pelo menos 20 títulos de capi-
tal por cada secção em que se inscrever, podendo a assembleia geral
fixar entradas mínimas de capital mais elevadas, desde que propor-
cionais à sua participação na actividade da Cooperativa.

ARTIGO 18.º

.......................................................................................................
2 � O capital inicial é de 349,16 euros, já realizados em dinheiro.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respecti-
va pasta.

Conferida está conforme.

22 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063959

PASSAGEM DE NÍVEL � COMÉRCIO
DE SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 121/
931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503074381; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/020305.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuada a
inscrição de dissolução e encerramento da liquidação, com a menção
da aprovação das contas em 20 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela Ma-
tos Ferreira Vitória. 1000063957

PEDREIRAS DO FRAGOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 225/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 502265795; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/020307.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 24 939,89 euros para 125 000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º, que passou a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 125 000 eu-
ros e encontra-se dividido em cinco quotas: uma do valor nominal
de 123 503 euros e 60 cêntimos, pertencente à sócia Piçarra & Ri-
beiro, S. A., e quatro do valor nominal de 374 euros e 10 cêntimos,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria José Marques Ribeiro,
Luzia Maria Marques Ribeiro Blard, Salustiano José Marques Ribeiro
e Pedro Miguel Marques Ribeiro.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respecti-
va pasta.

Conferida, está conforme.

20 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063956

MANGUALTEL � TELECOMUNICAÇÕES,
INFORMÁTICA, PROJECTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 286/
991203; identificação de pessoa colectiva n.º 504673882; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/020306.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato de sociedade, tendo sido alterado o artigo 1.º,
que passou a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 1.º

..........................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Paços, freguesia de

Paços de Vilharigues, concelho de Vouzela.
3 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a

sede social para qualquer local do território nacional, bem como
poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respecti-
va pasta.

Conferida, está conforme.

20 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063954

BIWEAR � VESTUÁRIO DE TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 199; ins-
crição n.º 4; número e data de apresentação: 2/020219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
o artigo 3.º, que passou a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal, de 2500 euros cada uma, pertencente uma a cada um dos
sócios.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respec-
tiva pasta.

Conferida, está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 1000063953

EUROZELA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 288/
020326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020326.

Certifico que entre:
1.º João Tavares da Silva, casado com Maria Augusta Pereira

Tavares na comunhão de bens adquiridos, residente em Campia,
Vouzela;

2.º Maria Augusta Pereira Tavares, casada com o sócio atrás
mencionado e com ele residente.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROZELA � Produtos Ali-
mentares, L.da, e tem a sua sede na freguesia e concelho de Vouzela,
na Rua do Comendador Correia de Oliveira, 15.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de géneros
alimentares, bebidas, frutos e legumes, peixes congelados, charcuta-
ria, carnes congeladas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
10 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, João
Tavares da Silva e Maria Augusta Pereira Tavares.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluído
em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesa de constituição, registo de
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing e ou ALD, bem como
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, despesas estas que a
sociedade assume logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063951

NOBICOFRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 287/
020326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020326.

Certifico que entre:
1.º João Alexandre Lopes de Almeida, casado com Sara Cristina

Pereira Corredoura na comunhão de bens adquiridos, residente em
Vermilhas, Carvalhal de Vermilhas, Vouzela;

2.º José Luís Saraiva Rodrigues, casado com Maria Isabel de Al-
meida Lopes Rodrigues na comunhão de bens adquiridos, residente
em Novais, Alcofra, Vouzela.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de NOBICOFRA � Constru-
ções, L.da, com o cartão provisório de pessoa colectiva
n.º 505981750 e o código de actividade 45211.

2.º

A sede da sociedade fica instalada no lugar de Novais, freguesia de
Alcofra, concelho de Vouzela.

A gerência poderá, por simples deliberação da assembleia geral,
deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como abrir sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a pertencer a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assinatura de
um gerente.

6.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

7.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
1) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
2) Em caso de morte, interdição ou inabilidade de qualquer dos

sócios.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063934

CONSTROMONTAGEM, CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 283/
020116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010116.

Certifico que João Paulo Correia da Silva, casado com Fernanda
Maria da Silva Fernandes de Almeida na comunhão de bens adquiri-
dos, residente em Atalaia, Fataunços, Vouzela, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

CLÁUSULA 1.A

A sociedade adopta afirma Constromontagem, Construções, Uni-
pessoal, L.da

CLÁUSULA 2.A

1 � A sua sede é na Avenida de João de Melo, 6, freguesia e
concelho de Vouzela.

2 � O gerente único fica desde já autorizado a deslocar a sede da
sociedade para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe.

CLÁUSULA 3.A

1 � O objecto da sociedade consiste na construção civil, carpin-
taria de madeira, tectos falsos, pavimentos, pinturas, isolamentos
de fachadas.
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2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CLÁUSULA 4.A

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, pertencente ao sócio João Paulo Correia da Silva.

CLÁUSULA 5.A

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, que
fica desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para vin-
cular a sociedade.

2 � O gerente único fica desde já autorizado a nomear mandatá-
rios ou procuradores da sociedade para a prática de determinados
actos ou categorias de actos.

CLÁUSULA 6.A

O sócio único poderá transformar a sociedade numa sociedade por
quotas plural através de divisão e cessão de quota ou de aumento de
capital por entrada de um novo sócio, caso em que deverá ser elimi-
nada a palavra «unipessoal» da firma.

CLÁUSULA 7.A

O sócio único exerce as competências atribuídas às assembleias
gerais, nos termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais,
podendo, designadamente, nomear e destituir a gerência da socie-
dade, aprovar o relatório da gestão e das contas do exercício, atri-
buir lucros, proceder ao tratamento dos prejuízos, subscrever ou
adquirir participações noutras sociedades, bem como aliená-las ou
onerá-las, alienar ou onerar bens imóveis e alienar, onerar ou pro-
ceder à locação do estabelecimento comercial.

O presente contrato de sociedade teve por base a guia do depósi-
to do capital social, efectuado no Banco Sotto Mayor no dia 25 de
Setembro de 2001, bem como o certificado de admissibilidade da firma
adoptada, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas no
dia 24 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063948

BRINTONS � INDÚSTRIA DE ALCATIFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 80/
901029; identificação de pessoa colectiva n.º 502308460; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 2/011116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 64 000 000$ para 320 000 euros,

tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou a ter a redacção infra
descrita:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 320 000 euros, encontra-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro e é dividido e representado em duas
quotas: uma com o valor nominal de 319 900 euros, pertencente à
sócia Brintons Limited, e outra com o valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio Julian Reginald Brinton Clist.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respec-
tiva pasta.

Conferida, está conforme.

1 de Março de 2002 � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063891

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTÃ DE PRAZIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 120/
930930; identificação de pessoa colectiva n.º 503064882; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 6.º, que passou a ter a redacção infra descrita:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 5000 euros e fica integralmente realizado
em dinheiro, ao par, nesta data, correspondendo às seguintes quotas:
Gil de Melo Pessanha Alcoforado, 2000 euros; Maria Helena Taillet
Alves Pessanha Alcoforado, 2000 euros; Maria João Alves Pessa-
nha Alcoforado Dias Calhau, 500 euros, e Gil Alves Pessanha Alco-
forado, 500 euros.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respec-
tiva pasta.

Conferida, está conforme.

26 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063890

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO RIBEIRO DE ERVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 197/
980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504232053.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 1000063888
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