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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE HERDADE DA FÉ

Certifico que, por escritura realizada em 4 de Julho de 2002, a
fls. 26 e seguintes do livro de notas n.º 233-B, deste 2.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo do licenciado Alberto da
Costa Santos, foi feita a escritura de constituição da Associação
denominada Associação de Solidariedade Herdade da Fé, com sede
na Rua de José Rocha, 216, 1.º, direito, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia, a qual tem por objectivo: a cons-
trução de uma casa para abrigo social.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas.

Perdem a qualidade de associado:
1 � a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 12 meses;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 10.º dos estatutos.
2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior conside-

ra-se eliminado o sócio que tendo sido notificado pela direcção para
efectuar o pagamento das quotas em atraso, o não faça no prazo
de 30 dias.

Está conforme.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Cristina Rosa Soares de
Sousa Monteiro. 3000064962

ASSOCIAÇÃO CPJO � COLÉGIO PORTUGUÊS
DE JUÍZES DE ORNITOFILIA

Certifico que, no dia 11 do corrente mês de Julho, de fl. 31 a
fl. 31 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 450-H, do 6.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José Joa-
quim de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de alte-
ração de Estatutos, através da qual foi alterada a sede da Associação,
como se segue:

Sede

A Associação tem a sua sede na Rua de Pedro Nunes, 20, 7.º,
esquerdo, Quinta do Marquês, freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra, Oeiras.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � O Notário, José Joaquim de Carvalho
Botelho. 3000066888

MILEU � GUARDA SPORT CLUB

Certifico que, por escritura de 10 de Julho de 2002, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada da Guarda, e
exarada de fl. 31 a fl. 32 do livro de notas para escrituras diversas

n.º 1-A, foi alterada a redacção dos estatutos da Associação com a
denominação em epígrafe e sede no lugar de Póvoa do Mileu, fre-
guesia de São Vicente, concelho da Guarda que passaram a ter a
seguinte nova redacção:

Associação sem fins lucrativos, denominada MILEU � Guarda
Sport Club, com sede no lugar de Póvoa do Mileu, freguesia de São
Vicente, concelho da Guarda, a qual tem por objecto o desenvol-
vimento do desporto da recriação e da cultura e de solidariedade
social.

Está conforme.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000065030

CHORAL AEMINIUM � ASSOCIAÇÃO DE CORALISTAS
DE COIMBRA

Certifico que por escritura de 15 de Julho de 2002, lavrada a fls. 42 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 724-B, do 2.º Car-
tório Notarial de Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales
Guedes Leitão, foi constituída uma Associação sem fins lucrativos,
denominada Choral Aeminium � Associação de Coralistas de
Coimbra, com sede na Rua de Pedro Álvares Cabral, 135, 1.º, di-
reito, freguesia de Santo António dos Olivais, nesta cidade de
Coimbra, e é constituída por tempo indeterminado.

Tem como objectivos promover e divulgar o canto coral, interpre-
tando obras de elevado valor musical através da congregação de
coralistas e músicos de diversos agrupamentos da região de Coimbra.

São órgãos da Associação: a assembleia geral; a direcção; o con-
selho artístico e o conselho fiscal.

Dos associados

A Associação terá os seguintes associados: efectivos, convidados
e honorários.

Serão associados efectivos, todos os que tendo apresentado a sua
candidatura, sejam aceites, com o direito de participarem em todas
as actividades da Associação e se comprometam a cumprir todas
as normas associativas.

Serão associados convidados aqueles a quem a direcção proponha
a execução de uma tarefa específica na Associação, tarefa que tanto
pode ser de carácter artístico como de carácter administrativo.

Serão associados honorários aqueles que, por recomendação da
direcção, sejam eleitos como tais em assembleia geral, tendo em
vista os méritos demonstrados a favor da música coral ou da As-
sociação.

Aqueles que se tenham proposto para associados efectivos e cuja
candidatura seja indeferida podem recorrer para a assembleia geral
que decidirá definitivamente.

São direitos dos associados:
Elegerem e serem eleitos para os órgãos da Associação.
Serem ouvidos e emitirem opinião sobre as actividades associativas.
Participarem nas actividades associativas, mormente nas

assembleias gerais, propondo as resoluções que entenderem, emi-
tindo opiniões, participando nas votações que aí se processarem.
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São deveres dos associados:
Contribuírem, com a sua conduta, para que a Associação seja

considerada e honrada.
Contribuírem para as despesas necessárias ou convenientes, con-

forme for deliberado pela assembleia geral.
Participarem segundo as suas capacidades, nas actividades da

Associação, com zelo, dedicação e compostura.
Em regulamento a elaborar ou aprovar pela assembleia geral se-

rão fixadas as penalidades aplicáveis aos associados e as condições
de que dependem as aplicações.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas le-
gais aplicáveis.

Conferida, está conforme.

15 de Julho de 2002. � O Ajudante, Manuel Fernando Correia.
3000065663

SIDANET � ASSOCIAÇÃO LUSÓFONA

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2002, exarada de
fl. 75 a fl. 76 do livro de notas n.º 170-F, do 1.º Cartório Notarial
de Santarém a cargo da notária, licenciada Maria Cândida Filipe da
Silva Neto Fernandes, foi constituída, com duração por tempo
indeterminado, a Associação denominada SIDANET � Associação
Lusófona, com sede na cidade de Santarém na Avenida de Bernardo
Santareno, Hospital Distrital de Santarém, freguesia de Salvador,
concelho de Santarém.

Tem como objectivo o estudo das doenças infecciosas, nomea-
damente a síndrome de imunodeficiência adquirida, tanto na parte
de investigação, como na formação clínica, com particular incidên-
cia nas aplicações informáticas e de internet, estabelecimento de
parcerias e protocolos com outras entidades afins a nível nacional
e internacional; organização de cursos de pós-graduação e confe-
rências; participação em congressos nacionais e internacionais.

Podem ser associados da Associação, pessoas singulares ou co-
lectivas, nacionais ou estrangeiras.

Os associados que violarem os seguintes deveres:
a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associados

efectivos;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Observar as disposições estatutárias e regulamentares e as

deliberações dos corpos gerentes;
d) Desempenhar com zelo e dedicação os cargos para que foram eleitos.
Ficam sujeitos às seguintes sanções:
a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até um ano;
c) Exclusão.
As sanções previstas nas alíneas a) e b) são da competência da

direcção. A suspensão dos direitos referidos na alínea b) não deso-
briga ao pagamento da quota.

A exclusão é uma sanção exclusiva da competência da assembleia
geral sob proposta da direcção e aplica-se aos associados que por
actos dolosos tenham prejudicado os objectivos da Associação,
perdendo a qualidade de associado.

Perdem ainda a qualidade de associado os que pedirem a sua exo-
neração e os que deixarem de pagar as suas quotas durante um ano.

Certifico que na parte omitida nada há em contrário ou para além
do que neste se narra ou transcreve.

Está conforme ao original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Mar-
ques da Piedade Pereira. 3000054373

CENTRO SOCIAL DOS TRABALHADORES
DA VISHAY PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 17 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 20 do livro de escrituras diversas n.º 189-F, do 2.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária, licenciada
Maria da Conceição de Sousa Leite, foi constituída uma Associa-
ção com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Maga-
lhães Lima, 75, freguesia de Calendário, concelho de Vila Nova de
Famalicão, tendo por objecto a promoção social, desportiva, re-
creativa e cultural, da qual para ser sócio é indispensável a quali-
dade de trabalhador da empresa, Vishay Electrónica Portugal, L.da

Está conforme e confere com o original, na parte transcrita.

17 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Leopoldina Ma-
ria Cardoso Guedes. 3000057245

CIB � CENTRO DE INFORMAÇÃO DE BIOTECNOLOGIA

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2002, exarada de fl. 7 a
fl. 8 do livro de notas n.º 121-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
a cargo da notária interina Isabel Maria Raimundo de Oliveira Filipe
Batista Marques, foi constituída uma Associação denominada CIB �
Centro de Informação de Biotecnologia, com sede no Largo da Rosa,
7, 3.º, São Cristóvão e São Lourenço, cidade e concelho de Lisboa.

É uma associação sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídi-
ca, de âmbito nacional, constituindo-se por tempo indeterminado.

Tem por objecto promover e incentivar todo o tipo de activida-
des que contribuam para dar a conhecer o desenvolvimento das
novas tecnologias aplicadas, entre outras, à agricultura, indústria,
meio ambiente e alimentação.

Associados

Podem ser admitidos como associados do CIB pessoas singula-
res ou colectivas interessadas no desenvolvimento da biotecnologia
em Portugal.

Todas as entidades ou personalidades que se distingam nas áre-
as cujo objecto social o CIB prossegue, poderão ser admitidas com
o título de associados de mérito por deliberação da assembleia ge-
ral, mantendo integralmente todos os direitos e deveres inerentes à
condição de associados.

A admissão de associados far-se-á mediante proposta subscrita por dois
associados no pleno gozo dos seus direitos, apresentada à direcção.

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais, apresentar propostas e exer-

cer o direito de voto;
b) Votar, eleger e ser eleito para os órgãos sociais do CIB;
c) Participar nas actividades da associação;
d) Utilizar as instalações do CIB e usufruir de todos os demais

benefícios do CIB, nos termos e condições que vierem a ser esta-
belecidos pela direcção;

e) Recorrer para a assembleia geral das decisões da direcção que
não se conformarem com a lei ou os presentes estatutos.

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as quotas, bem como qualquer outra pres-

tação que vier a ser determinada pelos órgãos próprios da associa-
ção em conformidade com as respectivas deliberações e os estatu-
tos ou outros regulamentos a criar;

b) Cumprir todas as disposições legais, estatutárias e regulamenta-
res para com a associação;

c) Não desprestigiar a associação, bem como os titulares dos seus
órgãos sociais;

d) Desempenhar com dedicação e zelo os cargos para que forem
eleitos;

e) Colaborar activamente com a direcção quando para tal solici-
tados, na promoção e realização de actividades associativas.

O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer ao CIB,
não tem o direito de reaver as quotizações que haja pago, sem pre-
juízo da sua responsabilidade pelo cumprimento de todas as pres-
tações relativas ao tempo em que foi membro da associação.

Por proposta da direcção, a assembleia geral poderá deliberar a
exclusão da qualidade de associado aos que tiverem praticado in-
fracções graves aos estatutos e aos regulamentos que venham a
criar-se.

Certifico que na parte omitida nada há em contrário ou além do
que neste se narra ou transcreve.

Está conforme ao original.

15 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Santos
Serra dos Reis. 3000065671

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA
SPORT CLUB DE VALE DE GOUVINHAS

Certifico que, por escritura de 31 de Maio de 2002, lavrada a
fls. 89 e seguintes do livro n.º 153-D, do Cartório Notarial de
Mirandela, foram alterados os Estatutos da Associação denomina-
da Associação Cultural Desportiva e Recreativa Sport Club de Vale
de Gouvinhas, com sede na freguesia de Vale de Gouvinhas, con-
celho de Mirandela, quanto aos artigos 2.º, 3.º e 4.º, e 8.º § 2.º e
9.º § único nos termos seguintes:

ARTIGO 2.º

A Associação cultural tem por objecto a promoção sóciocultural
e cívica dos seus associados através da acção intelectual, recreati-
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va, de educação física e desportiva; divulgação e recuperação do saber
fazer dos usos e costumes tradicionais, através de formação específi-
ca; dinamização e animação do turismo local, preservação do patri-
mónio cultural e histórico do espaço rural; acções de apoio a jovens
e idosos e recuperação e ou preservação da flora e fauna bravias, através
da criação e gestão de zonas de caça de interesse municipal, associativas
e outras.

ARTIGO 3.º

a) Poderão ser admitidos como sócios efectivos da Associação,
todos os naturais e residentes na freguesia de Vale de Gouvinhas;

b) Todas as pessoas singulares que não se enquadrem no esta-
belecido na alínea anterior, do presente artigo terão que ser propos-
tas por dois sócios efectivos, cuja inscrição definitiva ficará condi-
cionada à decisão favorável da direcção.

ARTIGO 4.º

Os associados ficam sujeitos ao pagamento de uma jóia inicial e
de uma quota mensal definida pelo regulamento interno da Asso-
ciação e alteráveis por deliberação da assembleia geral.

1 � A perda de direitos de qualquer sócio por falta de pagamento
das quotas será da competência da direcção;

2 � A expulsão por desrespeito aos estatutos e ao bom nome da
Associação será da competência da assembleia geral, após proces-
so disciplinar devidamente instruído.

ARTIGO 8.º

§ 2.º A direcção da Associação reunirá obrigatoriamente uma vez
de dois em dois meses.

ARTIGO 9.º

§ único. O conselho fiscal reunirá pelo menos duas vezes por ano
e sempre que seja solicitado para emitir parecer sobre actos que
impliquem aumento de despesas ou diminuição de receitas sociais.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Ajudante, Olga de Fátima Fernandes
Lage. 3000059754

NÚCLEO DE VETERANOS DO CONCELHO DE ANSIÃO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 111 a fl. 111 v.º
do livro de escrituras diversas n.º 191-D, do Cartório Notarial de
Ansião, a cargo da notária, licenciada Maria da Graça Damasceno
Passos Coelho Tavares, foi constituída uma Associação sob a de-
nominação de Núcleo de Veteranos do Concelho de Ansião, com
sede na vila, freguesia e concelho de Ansião e tem por objecto o
desenvolvimento de actividades de âmbito social e desportivo.

Conferido, está conforme.

1 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Isilda
Dias Cerca. 3000063859

INSTITUTO DE DIREITO DO CONSUMO

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, no 22.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel Rito
Buco, lavrada a fls. 87 e seguintes do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 102-G, deste Cartório, foi constituída uma associa-
ção cultural por tempo indeterminado sem fins lucrativos,
abreviadamente designada por IDC com sede na Faculdade de Di-
reito de Lisboa, sita na Alameda da Universidade, adiante desig-
nada por FDUL, freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa
e poderá criar delegações ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro, adequadas às respectivas
actividades.

Objecto e fins:
1 � O IDC tem por objecto a investigação, o ensino e a divul-

gação das ciências jurídicas, económicas e sociais no âmbito, em
especial, do direito do consumo.

2 � São, designadamente, atribuições do IDC:
a) A promoção e o desenvolvimento da investigação científica,

estudo e divulgação do direito do consumo;
b) A organização de cursos directamente relacionados com as

actividades científicas que prossegue, bem como o desenvolvimento

de acções no domínio da formação complementar profissional e de
pós-graduação;

c) O incremento, aprofundamento e difusão de outras ciências que
estudem os fenómenos enquadráveis no domínio do seu objecto;

d) A concertação dos esforços científicos e pedagógicos dos as-
sociados;

e) O apoio, promoção e coordenação de projectos de investiga-
ção aplicada no âmbito do direito do consumo;

f) A criação de um centro de documentação e de uma base de
dados informatizada, especializados na investigação do direito do
consumo;

g) A realização ou participação, com carácter institucionalizado
e mediante autorização prévia das autoridades competentes, em
diligências de conciliação e arbitragens voluntárias de litígios rela-
cionados com o direito do consumo.

Podem ser associados do IDC as pessoas ou entidades que subs-
crevam os presentes Estatutos no acto da sua constituição,
designadamente:

a) A Universidade de Lisboa, através de qualquer das suas fa-
culdades;

b) Os membros do corpo docente da FDUL, em especial os que
leccionem ou hajam leccionado, ou apresentado trabalhos de inves-
tigação, no âmbito do direito do consumo;

c) Os professores jubilados ou aposentados da FDUL;
d) Pessoas ou entidades, singulares ou colectivas, de reconheci-

do mérito no domínio cujo estudo o IDC se propõe ou em outros
com este relacionados e que, pela actividade exercida ou pelos ser-
viços prestados, contribuam de forma notória para a realização ca-
bal dos fins do Instituto.

4 � As pessoas e entidades referidas na alínea d) do número
anterior apenas adquirem a qualidade de associado na sequência de
deliberação da assembleia geral, sob proposta da direcção.

A qualidade de associado perde-se:
a) Por renúncia do próprio, nos termos de comunicação a diri-

gir, por escrito, à direcção;
b) Por falta de pagamento da quotização, nos termos a definir

pela assembleia geral;
c) Por exclusão deliberada pela assembleia geral, após proposta

fundamentada da direcção ou a requerimento de, pelo menos, um
terço dos associados.

2 � São causas de exclusão de um associado:
a) O desrespeito reiterado dos seus deveres para com a associa-

ção ou o não cumprimento injustificado das deliberações legitima-
mente tomadas pelos órgãos do IDC;

b) A adopção de conduta que contribua para descrédito,
desprestígio ou prejuízo do IDC.

3 � A deliberação de exclusão de um associado só pode ser
tomada se na reunião estiverem presentes, pelo menos, metade dos
associados e se a proposta de exclusão for aprovada por dois ter-
ços dos votos expressos.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000006704

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS VÁRZEAS

Certifico, narrativamente que por escritura exarada hoje, no li-
vro de notas n.º 1-F, de fl. 21 a fl. 26, do Cartório Notarial do
Cartaxo, a cargo do notário, licenciado Fernando Jorge Maia Guedes
Ribeiro, foi constituída uma associação sem fins lucrativos deno-
minada Associação de Moradores das Várzeas, com duração de
tempo indeterminado, com sede na Quinta do Coreto, sítio da
Precateira, freguesia e concelho do Cartaxo, tem por objecto repre-
sentar os seus associados na colaboração com a autarquia, juntas
de freguesia e demais entidades públicas ou privadas do concelho
do Cartaxo, ou concelhos limítrofes, em tudo o que for de interes-
se da zona denominada Várzeas, promover junto das entidades e
autoridades competentes as providências necessárias à segurança de
pessoas e bens, das condições ambientais e da qualidade de vida
dos associados, apoiar iniciativas de âmbito recreativo, desportivo
ou cultural, promover quaisquer objectivos que venham a ser defi-
nidos pelos órgãos da associação, dentro das suas atribuições, po-
dem ser associados todas as pessoas que residam ou sejam pro-
prietárias ou gestoras de imóveis situados na zona denominada das
Várzeas, na freguesia e concelho do Cartaxo.

São direitos e deveres dos associados:
a) Tomar parte nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os cargos sociais;
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c) Solicitar informações aos órgãos da Associação;
d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos

termos legais, sempre que o julgue oportuno;
e) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas pela assembleia

geral;
f) Desempenhar com zelo e gratuitamente os cargos sociais para

que forem eleitos, salvo legítimo impedimento;
g) Pedir a exoneração, por escrito, quando entendam deixar de

pertencer à Associação;
h) Os associados só podem exercer os seus direitos, se tiverem

em dia o pagamento das quotas que forem fixadas em assembleia
geral.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Rosa Palma
Perestrelo Caldas. 3000063467

VALE TERRA � ASSOCIAÇÃO CULTURA E AMBIENTE

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2002, lavrada nes-
tas notas, no competente livro de notas para escrituras diversas
n.º 495-D, a fls. 29 e seguintes, do Cartório Notarial de Coruche, a
cargo do notário Jorge Artur de Oliveira Lopes, foi constituída uma
Associação sem fins lucrativos, com a denominação de Vale Ter-
ra � Associação Cultura e Ambiente, com sede e funcionamento
na Rua dos Heróis de Quionga, 37, 2.º, direito, na freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, a qual tem como objecto o
desenvolvimento de projectos de actividades artísticas, educação
ambiental, apoio à infância e criação de projectos de apoio social.

Outorgaram a respectiva escritura:
a) Carlos José Lopes Frencisco, natural da freguesia de São Se-

bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da Ta-
pada, Vivenda Judite, Bairro Monjões, Santa Iria de Azóia.

b) Rui Miguel Cordeiro Oliveira Metade, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia de Lagoa, Nossa Senhora do Rosário, Lagoa, Aço-
res, residente na Rua de São Caetano à Lapa, 31, na cidade de
Lisboa).

c) Joana Gonçalves Lopes, solteira, maior, natural da freguesia
da Lapa, concelho de Lisboa, onde reside na Rua das Trinas, 121,
1.º, esquerdo, na cidade de Lisboa.

d) Ana Maria Bartolomeu Martins, solteira, maior, natural da dita
freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente na Praceta de
Oliveira Martins, 2, 4.º, esquerdo, Quinta da Piedade, Póvoa de
Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

e) Helder Parreira dos Santos, solteiro, maior, natural de Fran-
ça, residente na vila de Coruche, na Rua de São Francisco, 8, 1.º,
frente, direito.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Marçal.
3000066800

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA OBRA DE FOMENTO
HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2002, lavrada a
fl. 88 do livro de notas para escrituras diversas n.º 132-F, do Car-
tório Notarial de Montemor-o-Velho, a cargo da notária, licencia-
da Isilda Maria Gonçalves Duarte da Silva Barbas, foram alterados
o artigo 1.º, o corpo e os §§ 2.º e 3.º do artigo 6.º, o § 5.º do arti-
go 8.º, o corpo do artigo 12.º e o artigo 40.º dos estatutos da Asso-
ciação com a denominação de Associação de Beneficiários da Obra
de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, com sede no lugar
de Quinhendros, freguesia e concelho de Montemor-o-Velho.

Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante, Anilda da Assunção
Ferreira. 3000066486

CICLORAIDE ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2002, exarada a
fls. 22 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 225-D,
do Cartório Notarial de Penacova, a cargo da notária, licenciada
Maria Alexandra Canotilho Teixeira Ribeiro, foi constituída a As-

sociação denominada Cicloraide Associação Juvenil, tem a sua sede
na Rua de Miguel Torga, 50, 7.º, B, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra que tem por objecto a promoção e di-
vulgação de acções de carácter juvenil, com especial incidência
nas actividades desportivas, recreativas e culturais e fomentar o
intercâmbio com associações do mesmo âmbito.

São órgãos da Associação a assembleia geral; a direcção e o conse-
lho fiscal, constituindo receita da Associação a jóia e quotas dos asso-
ciados e quaisquer donativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos.

12 de Julho de 2002. � A Notária, Maria Alexandra Canotilho
Teixeira Ribeiro. 3000065797

N. E. E. I. � NÚCLEO DE ESTUDANTES
DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Certifico que foi exarada hoje neste Cartório Notarial de Bragança,
a cargo do notário João Américo Gonçalves Andrade, a fls. 56 e se-
guintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 183-C, uma es-
critura de constituição da Associação, sem fins lucrativos, denomi-
nada N. E. E. I. � Núcleo de Estudantes de Engenharia Informática,
tem a sua sede na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Campus
Santa Apolónia, freguesia da Sé, concelho de Bragança, a qual tem
por objecto representar e defender os direitos de todos os alunos com
inscrição regularizada, no curso de engenharia informática do Insti-
tuto Politécnico de Bragança; promover e criar actividades que vi-
sem o engrandecimento e fortalecimento da imagem do curso; pro-
mover a ligação entre o curso de engenharia informática e a Associação
Académica de Bragança; promover a ligação entre o curso de engenha-
ria informática e o meio sócioprofissional.

São órgãos sociais:
a) Assembleia geral.
b) Direcção.
c) Conselho fiscal.
Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão

e exclusão, constarão do referido regulamento interno.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Vilma da Concei-
ção da Silva. 3000065382

CARTA CÍVICA � FÓRUM DE DEBATE POLÍTICO

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2002, lavrada a fls. 18 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 715-B, do
2.º Cartório Notarial de Coimbra, a cargo do notário Joaquim Ma-
nuel Sales Guedes Leitão, foi constituída uma Associação sem fins
lucrativos, denominada Carta Cívica � Fórum de Debate Político,
com sede na Rua de Luciano Cordeiro, 36, 3.º, em Lisboa e dura-
rá por tempo indeterminado.

Objecto social

1 � A Associação é constituída para a defesa e promoção dos
seguintes valores e princípios:

a) Da liberdade, da democracia e da tolerância;
b) Da solidariedade, da responsabilidade individual, do trabalho,

do esforço e do mérito;
c) Do desenvolvimento económico, da igualdade de oportunida-

des e da erradicação da pobreza;
d) Do respeito pela lei democrática e da legitimação democráti-

ca das decisões políticas.
2 � Para prossecução das suas finalidades, a Associação promo-

verá a realização de debates, encontros e colóquios, a edição de
publicações, periódicas ou não periódicas, a apresentação e defesa
de propostas de políticas públicas e outras iniciativas deliberadas
pelos seus órgãos.

Dos associados

Podem ser associados as pessoas individuais que se revejam nos
princípios enunciados nos artigos 3.º e 4.º dos estatutos.

A qualidade de associado não é transmissível, quer por acto en-
tre vivos quer por sucessão. O associado não pode incumbir outrem
de exercer os seus direitos pessoais.

Os associados são: fundadores, ordinários e honorários.
Excepto no que for expressamente ressalvado, os direitos e de-

veres dos associados fundadores são os definidos para os associa-
dos ordinários.
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São associados fundadores os outorgantes da escritura pública de
constituição da Associação.

Dos associados ordinários (admissão)

A admissão dos associados é da competência da direcção, sob
proposta do interessado e de um associado no pleno gozo dos seus
direitos, e será condicionado ao pagamento de uma jóia, cujo mon-
tante cumpre à assembleia definir.

O pedido de admissão deverá ser formulado em ficha de inscri-
ção de onde conste obrigatoriamente a identificação do interessa-
do, por referência ao seu documento de identidade, a sua data de
nascimento, o seu domicílio, a sua profissão e outros dados rele-
vantes que sejam solicitados na ficha.

O prazo de apreciação da proposta é de três meses, devendo a
decisão final ser comunicada por escrito ao interessado.

A direcção goza de plena discricionariedade na aprovação ou
rejeição da proposta.

Associados honorários
(da qualidade de associados honorários).

1 � Podem ser associados honorários as pessoas individuais que
para o efeito sejam convidadas pela Associação.

2 � Cabe à assembleia deliberar, sob proposta da direcção ou
do conselho geral, sobre os convites a efectuar às pessoas referi-
das no número anterior.

Caducidade de inscrição e exclusão

1 � A inscrição do associado caduca, automaticamente, pelo seu
falecimento.

2 � Poderão ser excluídos os associados que:
a) Lacem dolosamente o descrédito sobre a Associação;
b) Incorram, dentro ou fora da Associação, em comportamentos

e actividades contrários aos valores e princípios defendidos pela
associação;

c) Tenham em atraso dois anos de quotas.
3 � Culminando o processo de exclusão previsto no artigo 27.º

dos Estatutos, a exclusão do associado deve ser-lhe comunicada por
escrito.

4 � A assembleia geral deliberará sobre a exclusão de associa-
dos, e será informada pela direcção dos casos de caducidade e de-
missão de associados.

Conferida está conforme.

11 de Maio de 2002. � O Ajudante, Manuel Fernando Correia.
3000066740

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE ARENTIM � A. J. A.

Certifico que, por escritura de 16 do mês corrente, exarada a
fl. 85 do livro de notas n.º 921-B, do 2.º Cartório Notarial de Braga,
se encontra exarada uma escritura de constituição da Associação
com a denominação Associação Juvenil de Arentim � A. J. A.,
com sede no lugar de Aldeia Nova, freguesia de Arentim, conce-
lho de Braga a qual tem como objecto:

a) Promoção e desenvolvimento de actividades com e para jo-
vens.

b) Promoção e defesa do meio ambiente.
c) Promoção da cultura e do desporto juvenil.
d) Promoção e desenvolvimento de actividades que visem os

interesses locais em colaboração com outras entidades ou associa-
ções.

Mais certifico que os estatutos da Associação estipulam que po-
dem inscrever-se como sócios qualquer pessoa singular, sendo obri-
gatória a autorização do seu representante legal para os menores de
16 anos, nada estipulando quanto à exclusão.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000065721

BANDOCAÇA � ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES
E PESCADORES DE CHÃO DE LOPES

Certifico que, por escritura de 22 de Março de 2002, exarada de
fls. 91 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 24-E,
do Cartório Notarial de Mação, foi constituída uma Associação com

a denominação de BANDOCAÇA � Associação de Caçadores e Pes-
cadores de Chão de Lopes, com sede no lugar de Chão de Lopes, fre-
guesia de Amêndoa, concelho de Mação e durará por tempo
indeterminado.

Que, esta Associação tem por fins conduzir, defender e represen-
tar todos os interesses inerentes e correlacionados com a prática da
caça e pesca.

Constituem receitas da Associação as quotas dos associados e
ainda quaisquer donativos, subsídios, heranças ou legados que lhe
sejam atribuídos.

São órgãos da Associação: a assembleia geral que é constituída
por todos os associados, é o órgão máximo deliberativo. A mesa
da assembleia geral é composta por presidente, vice-presidente e um
secretário.

A direcção é composta por sete associados, nomeadamente, um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, dois secretários e dois
suplentes.

O conselho fiscal é constituído por três associados, um presidente
e dois secretários, competindo-lhe fiscalizar a actividade financei-
ra da Associação.

No caso de dissolução da Associação os seus bens reverterão a
favor da entidade que a assembleia geral delibere.

Está conforme ao original na parte transcrita.

22 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Bela Eusébio
de Matos Bento. 3000040709

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO MONTE ESTORIL

Certifico que, por escritura de 18 de Junho de 2002, exarada a
fls. 29 e seguintes do livro n.º 410-L, do 20.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída uma Associação, com a denominação Asso-
ciação de Moradores do Monte Estoril, com sede no Edifício Itá-
lia, Avenida de Sabóia, 486, 1 E, no Monte Estoril, freguesia do
Estoril, concelho de Cascais, a sua duração será por tempo
indeterminado, e o seu objecto consiste na defesa dos direitos e in-
teresses dos moradores no lugar do Monte Estoril e, nomeadamente:

1 � Promover o agrupamento dos moradores para os fins que lhe
são próprios.

2 � Informar os associados sobre as suas actividades.
3 � Convocar reuniões para debate dos problemas relevantes.
4 � Apoiar acções úteis à melhoria das condições de vida dos

residentes.
5 � Promover a dinamização das capacidades de intervenção

cívica dos moradores.
6 � Constituir-se como parceiro empenhado e credível da admi-

nistração local e de todas as entidades para uma constante melhoria
das condições de vida dos residentes.

7 � De uma forma geral, tomar todas as iniciativas que se pos-
sam traduzir numa requalificação do Monte Estoril.

Poderão ser associados pessoas singulares e pessoas colectivas de
fins não lucrativos.

Os associados são admitidos pela direcção; são demitidos pela
assembleia geral, sob proposta da direcção; e poderão ser suspensos
pela direcção quando não cumpram os deveres associativos.

Está conforme.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Nídia Silva Gui-
lherme Veiga Martins. 3000063841

ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MONTANHA, MURÇA DESPORTO
E AVENTURA

Certifico que, por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Murça, a cargo do notário, João Alexandre Teixeira de Oliveira, em
19 de Julho de 2002, a fls. 84 e seguintes do livro de notas n.º 26-C,
foi constituída uma Associação, sem fins lucrativos, com a deno-
minação de Associação Clube de Montanha, Murça Desporto e
Aventura que terá a sua sede no Largo de 31 de Janeiro, anexos da
paróquia, 5090 Murça que durará por tempo indeterminado, sendo
uma Associação de pessoas singulares, interessadas na promoção e
realização de eventos desportivos, recreativos, culturais e turísticos,
para os seus associados e comunidade em geral.

Mais certifico que os estatutos desta Associação estipulam que
são três as categorias de sócios; fundadores, efectivos e honorários;
e a expulsão ou não admissão de associados compete à direcção.

A direcção e o conselho fiscal são compostos por um número
ímpar de membros, de três a cinco associados.
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São órgãos da Associação: a assembleia geral, eleita pelo período
de três anos, devendo proceder-se à sua eleição no mês de Dezembro
do último ano de cada triénio; a direcção é constituída por um presi-
dente, um vice-presidente, um secretário e dois vogais, e pelo conse-
lho fiscal do qual fazem parte um presidente, um vice--presidente e
um secretário.

Está conforme.

19 de Julho de 2002. � O Notário, João Alexandre Teixeira de
Oliveira. 1000113571

ASSOCIAÇÃO PISÃO LOUREDO

Certifico que, por escritura outorgada neste Cartório Notarial de
Vila Pouca de Aguiar no dia de hoje, exarada a fls. 9 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 67-D, deste Cartório
Notarial, a cargo da notária Maria de Fátima Barbosa Fidalgo Cor-
reia, foi constituída uma Associação denominada Associação Pisão
Louredo, a qual tem a sua sede no lugar de Bustelo, freguesia de
Salvador, concelho de Ribeira de Pena. A sua duração é por tem-
po indeterminado e sem quaisquer fins lucrativos. A Associação tem
por objecto a protecção do meio ambiente, promoção turística, cul-
tural, recreativa e desportiva, recuperação do património e o desen-
volvimento regional e rural. Podem ser sócios da Associação as
pessoas singulares e colectivas que pretendam intervir activamente
na realização dos objectivos a que a Associação se propõe, assu-
mindo as obrigações inerentes a essa qualidade. Constituem recei-
tas desta Associação o produto das quotas, donativos, doações, le-
gados, subsídios de qualquer natureza assim como qualquer outra
receita legítima. São órgãos da Associação a assembleia geral, a
direcção, o conselho fiscal e o conselho consultivo, sendo o man-
dato de todos os órgãos da Associação de dois anos. No acto da
dissolução desta Associação serão nomeados três liquidatários de
entre os membros da direcção e do conselho fiscal.

Está conforme.

23 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000113589

ONDA AZUL � ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO AMBIENTE
E PATRIMÓNIO DE AREOSA

Certifico que foi extraída de escritura exarada de fl. 2 a fl. 3 do
livro de notas n.º 71-H do 2.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo, a cargo do notário Mário Ribeiro Peixoto de Magalhães.

Rectificação

No dia 5 de Julho de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, perante mim, Maria Inês Lopes Monteiro, ajudante prin-
cipal do referido Cartório, em exercício de funções, em virtude do
lugar de notário se encontrar vago, compareceram como outor-
gantes:

1.ª Carla Maria Branco Salé, solteira, maior, natural da fregue-
sia de Viana do Castelo (Monserrate), do concelho de Viana do
Castelo, residente na Rua do Dr. Elísio Pimenta, 18, da freguesia
de Areosa, do concelho de Viana do Castelo;

2.ª Márcia Joana de Oliveira Carvalho, solteira, maior, natural da
mencionada freguesia de Areosa, onde reside na Rua da Formiga;

3.º José Carlos Gonçalves Durães, casado, natural daquela fre-
guesia de Areosa, onde reside na Travessa do Pico, 120;

4.º António Ferreira Longarito, casado, natural da mencionada
freguesia de Areosa, onde também reside na Avenida de Além do
Rio, 720;

5.º Carlos Alberto Soares Ribeiro, casado, natural da freguesia
de Alvarães, do concelho de Viana do Castelo, residente na Rua do
Bairro, 1, dita freguesia de Areosa;

6.º Hugo Manuel Correia da Costa, solteiro, maior, natural da men-
cionada freguesia de Areosa, onde reside na Rua da Vinha, 309, B; e

7.ª Marta Maria Correia Ribeiro, solteira, maior, natural da dita
freguesia de Areosa, onde reside na Travessa do Ribeiro, 42.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 10671871 de 21 de Janeiro de 2002;
12317383 de 14 de Abril de 1998, 8065509 de 29 de Dezembro de
1997, 3534145 de 22 de Julho de 1998, 3888019 de 27 de Feverei-
ro de 1995, 11521180 de 5 de Fevereiro de 2001 e 12752418 de
27 de Março de 2001, todos emitidos pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Viana do Castelo.

Os outorgantes declararam:
Que por escritura pública do dia 13 de Maio do corrente ano, exarada

a fls. 19 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 67-H, deste 2.º
Cartório, constituíram uma Associação denominada Onda Azul �
Associação de Defesa do Ambiente e Património de Areosa.

Que houve lapso na redacção dada ao n.º 1 do artigo 13.º dos res-
pectivos estatutos, a qual deverá ser a seguinte:

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente, um vice--
presidente e um secretário.

Que nos termos expostos rectificam a mencionada escritura de
constituição de Associação mantendo-se com a mesma redacção o
n.º 2 do artigo alterado, ratificando-a em tudo o mais.

Foi feita aos outorgantes em voz alta a leitura desta escritura e
a explicação do seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Ajudante em exercício, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000065385

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA UNIDOS
DE PROTUGAL NA AMADORA

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2001, lavrada de
fl. 83 a fl. 83 v.º do livro n.º 315-H, das notas deste 18.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária Gabriela Costa da Palma
Martins, foi constituída uma Associação com a denominação de
Associação Cultural Recreativa Unidos de Protugal na Amadora, com
sede na Rua das Filipinas, Edifício O Moinho, Alto dos Moinhos da
Funcheira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora que durará
por tempo indeterminado e sem fins lucrativos.

A Associação tem por fim, nos termos do artigo 4.º dos Estatutos,
o desenvolvimento de actividades sociais, culturais e recreativas.

Poderão ser sócios da Associação, todas as pessoas ligadas ao
folclore, à cultura e às danças tradicionais, assim como todos os
cidadãos nacionais ou estrangeiros, propostos por (dois) sócios
proponentes que testemunhem sobre a verticalidade moral e cí-
vica.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000066526

AFP � ASSOCIAÇÃO DE FEIRAS PORTUGUESAS

Certifico que, por escritura lavrada hoje, no livro de escrituras
diversas n.º 88-A, de fl. 2 a fl. 3 v.º do 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Matosinhos, foi constituída uma
Associação denominada AFP � Associação de Feiras Portuguesas,
com sede na Avenida do Dr. Francisco Pires Gonçalves, São
Lázaro, Braga que tem como objecto a promoção de acções e de
mecanismos de salvaguarda da actividade de feiras e exposições,
face à sua importância para as empresas e a economia em geral, em
particular:

a) Fomentar boas relações entre os associados e o intercâmbio
de informação e experiências susceptíveis de facilitar o desenvol-
vimento das suas manifestações económicas;

b) Elaborar e publicar anualmente o calendário de certames ho-
mologados, com a indicação das datas, âmbito, caracterização e
outros elementos cuja divulgação se entenda conveniente;

c) Elaborar e publicar a análise e controlo estatístico dos certa-
mes organizados pelos associados;

d) Actuar em representação dos seus membros junto da adminis-
tração central, regional e local, designadamente para efeitos de as-
sessoria em matéria de feiras e exposições;

e) Actuar em representação dos seus membros junto das asso-
ciações congéneres ou organizações internacionais de feiras e sem-
pre que requerido pelos associados;

f) Promover acções de formação dos seus associados.

16 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000065405
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SIMBIOSE � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura de hoje, a fl. 94 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 174-A, do Cartório Notarial de Espinho, a car-
go do notário, Dr. Vitorino José Marques Martins de Oliveira, foi
constituída a Associação em epígrafe, nos termos seguintes:

A Associação adopta a denominação SIMBIOSE � Associação
de Solidariedade Social e é uma instituição particular de solidarie-
dade social com sede na Rua de Nossa Senhora de Campos, 28, 2.º,
esquerdo, freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

A Associação tem por objecto a prevenção, tratamento, acolhi-
mento e reinserção de jovens seropositivos e marginalizados.

Para a realização dos seus objectivos, a Associação propõe-se
criar e manter centros de acolhimento e tratamento em todo o País,
podendo abrir centros noutros países sempre que as circunstâncias
o exigirem.

A organização e funcionamento dos diversos sectores de activi-
dade constarão de regulamentos internos aprovados pela direcção.

Os serviços prestados pela Associação serão gratuitos.
Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e

pessoas colectivas.
Haverá duas categorias de associados:
1 � Honorários � as pessoas que, através de serviços ou

donativos, dêem contribuição especialmente relevante para a reali-
zação dos fins da instituição, como tal reconhecida e proclamada
pela assembleia geral.

2 � Efectivos � as pessoas que se proponham colaborar na rea-
lização dos fins da Associação, obrigando-se ao pagamento da jóia
e quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

1 � A qualidade de associado, prova-se pela inscrição no livro
respectivo que a Associação obrigatoriamente possuirá.

2 � Para se inscrever, o candidato a associado apresentará uma
proposta escrita à direcção, onde indicará os elementos de identifi-
cação pessoal e a ajuda que possa prestar à Associação, de acordo
com os respectivos fins.

São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Eleger e ser eleito para os corpos sociais;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do n.º 3 do artigo 29.º
1 � Os sócios que violarem os deveres estabelecidos no arti-

go 10.º ficam sujeitos às seguintes sanções:
a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até um ano;
c) Demissão.
2 � São demitidos os sócios que por actos dolosos tenham pre-

judicado materialmente a Associação.
3 � As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são da com-

petência da direcção.
4 � A demissão é sanção da exclusiva competência da

assembleia geral, sob proposta da direcção.
5 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas a), b) e c) do

n.º 1 só se efectivarão mediante audiência obrigatória do associado.
6 � A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da

quota.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000056820

GINÁSIO CLUBE NAVAL DE FARO

Certifico, nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Civil que,
por escritura de 13 do corrente mês, lavrada a fl. 139 do livro para
escrituras diversas n.º 271-A, do 1.º Cartório Notarial de Faro, a
cargo da notária, licenciada Maria Lúcia Gonçalves Lopes, foram
alterados na totalidade os estatutos da Associação denominada Gi-
násio Clube Naval de Faro, com sede na Doca de Faro, freguesia
da Sé, concelho de Faro, cujo objecto é: o Ginásio Clube Naval de
Faro, isoladamente, ou em associação com outras colectividades,
associações, federações desportivas, escolas, ou outras entidades de
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, tem por fina-
lidade prosseguir os seguintes objectivos:

a) Fomentar, desenvolver e organizar a prática dos desportos
náuticos, recreativos ou de rendimento.

b) Promover, organizar, administrar e gerir cursos de formação
na área do desporto e da náutica de recreio.

c) Promover, organizar e gerir realizações colectivas de carácter
desportivo, cultural e recreativo.

d) Administrar e gerir estruturas e equipamentos de apoio à forma-
ção e prática dos desportos náuticos de recreio ou de rendimento e,
da náutica de recreio.

Está conforme o original na parte transcrita.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Antónia Pin-
to Lopes. 3000065042

CRIANÇAS SEM FRONTEIRAS
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA

Certifico que, no dia 18 de Junho de 2002, foi lavrada a fls. 72 e
seguintes do livro n.º 270-E, do 17.º Cartório Notarial de Lisboa,
a cargo do notário, licenciado Pedro Alexandre Barreiros Nunes
Rodrigues, uma escritura de constituição de Associação sem fins
lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede no sítio do
Burriquinho, lote 4, freguesia de Areia, concelho de Cascais.

A Associação tem por objecto:
a) Organizar através das mais adequadas e convenientes formas o

exercício concreto da solidariedade com as crianças mais desfavorecidas;
b) Sensibilizar a sociedade nacional e internacional para a soli-

dariedade com os povos ou grupos humanos mais desfavorecidos;
c) Organizar, através das mais adequadas e convenientes formas,

o exercício concreto dessa mesma solidariedade;
d) Organizar e apoiar acções de assistência imediata a popula-

ções em dificuldade em especial para as crianças social e familiar-
mente desintegradas;

e) Promover e ajudar a concretizar projectos de desenvolvimento
e de promoção humano social e cultural, particularmente aqueles que
tenham como destinatários as crianças e os jovens dos países;

f) Promover o intercâmbio cultural dos jovens portugueses com
jovens de outros países;

g) Organizar ou apoiar acções de assistência imediata a popula-
ções em dificuldade, nomeadamente refugiados e vítimas da fome
ou de guerra e poder receber em casos específicos em que a adop-
ção seja uma opção viável;

h) Permitir aos jovens que o queiram e para isso tenham forma-
ção e preparação adequadas, fazerem uma experiência nomeadamen-
te ao serviço das acções ou dos projectos elaborados e financiados
pela Associação;

i) Receber, acompanhar e apoiar os adultos que pretendem adop-
tar crianças, segundo critérios casuísticos, atendendo a génese psi-
cológico-familiar das crianças e adultos envolvidos neste processo;

j) Formar técnicos que possam acompanhar estas novas famílias
(futuros pais e filhos) na adaptação, desenvolvimento e integração
psicológica de cada um à realidade familiar criada;

k) Acolher crianças com vista a prepará-las e integrá-las numa fase tran-
sitória até que reunam as condições necessárias à integração numa família.

Podem ser associados da Associação:
a) Pessoas singulares, maiores;
b) Pessoas singulares, menores, devidamente autorizadas pelos

representantes legais;
c) Pessoas colectivas.
Os associados da Associação dividem-se nas seguintes categorias:
Associados efectivos: aqueles que se inscreverem e forem acei-

tes como tais pela direcção em exercício;
Associados beneméritos: as pessoas singulares ou colectivas que a

direcção designar como tais, por contribuírem com uma quota anual
substancialmente superior à dos associados efectivos ou apoiarem a
Associação com algum serviço ou donativo importante;

Associados honorários, as pessoas singulares ou colectivas que,
por serviços relevantes prestados à Associação, contribuíram
determinantemente para o êxito da sua missão e como tal sejam
declarados pela assembleia geral, por proposta da direcção.

Os associados efectivos que deixem de cumprir alguns dos de-
veres podem ser suspensos do exercício dos direitos sociais, por
deliberação da assembleia geral, sob proposta da direcção.

Em caso de violação grave ou reiterada dos deveres sociais, po-
dem os associados ser excluídos da Associação pela assembleia
geral, sob a proposta da direcção.

Está conforme.

4 de Junho de 2002. � A Ajudante, Élia Maria Gonçalves Pe-
reira Amaral dos Santos. 3000064694

O REFÚGIO � ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DOS ANIMAIS DE BORBA

Certifico que, por escritura de 9 de Julho de 2002, lavrada a
fl. 85 do respectivo livro de notas para escrituras diversas n.º 153-
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C do Cartório Notarial de Estremoz, a cargo da notária, Maria da
Conceição Garcia Tavares Correia, foi constituída uma Associa-
ção denominada O REFÚGIO � Associação dos Amigos dos
Animais de Borba, com sede na Rua do Celeiro, 12, freguesia de
Borba (Matriz), concelho de Borba, com o objecto social de: defesa
e protecção dos animais da região, lutando pelo seu bem-estar e
melhoria das condições de vida animal, através de todos os meios
legais, solicitando a intervenção das autoridades, instituir e man-
ter serviços de assistência a animais, albergar, mediante pedido
do respectivo dono, os animais, contrariar legalmente todo o género
de crueldade ou exploração animal e apresentar à consideração
do Governo ou entidades responsáveis projectos e pareceres de
interesse à causa zoófila.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Notária, Maria da Conceição Garcia
Tavares Correia. 3000065029

CLUBE DE TODO O TERRENO DO BARREIRO

Certifico que, no dia 8 de Maio de 2002, lavrada a fls. 50 e se-
guintes do livro n.º 278-E do 17.º Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário, licenciado Pedro Alexandre Barreiros Nunes
Rodrigues, uma escritura de constituição de Associação sem fins
lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua dos
Ciprestes, 16, letra A, no lugar de Vila Chã, freguesia de Santo
António da Charneca, concelho do Barreiro.

A Associação tem por objecto:
Promover, organizar e dinamizar todas as acções ou práticas que se

relacionam com a prática, quer desportiva, cultural ou de lazer efectua-
da com veículos motorizados e preparados para todo-o-terreno.

Poderão ser associados quaisquer pessoas singulares, no uso dos
seus direitos, cabendo à direcção a decisão da aceitação ou rejei-
ção da respectiva admissão.

Existem cinco categorias de associados:
a) Fundadores, os inscritos até à data da escritura de constitui-

ção da Associação;
b) Efectivos, todos os indivíduos devidamente inscritos e com as

quotas em dia;
c) Beneméritos, os dignos de louvor e benfeitorias;
d) Honorários, todos os indivíduos, entidades ou instituições a

quem seja reconhecido esse direito devido ao trabalho, dedicação
e apoio prestados ao clube;

e) Auxiliares, todos os indivíduos cujo trabalho e dedicação se-
jam reconhecidos pela direcção.

Pode ser motivo de demissão de associado o incumprimento dos
deveres. Implica automática demissão de associado a falta de pa-
gamento da quota anual vencida.

Está conforme.

22 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria de Lourdes Cabral
Pires de Faria. 3000057956

CASA DO BENFICA EM FÁTIMA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 27 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 107-F, do 1.º Cartório
Notarial de Tomar, foi constituída uma Associação denominada
Casa do Benfica em Fátima, com sede no Edifício Ouriense, Es-
trada de Minde, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, e tem por
objectivo promover as relações de convívio social, nomeadamente
as de cariz cultural, desportivo e recreativo, entre os seus associa-
dos e muito especialmente:

1.º Promover a defesa do bom nome, prestígio e interesse do
Sport Lisboa e Benfica;

2.º Contribuir localmente para as boas relações do Sport Lisboa
e Benfica com os outros clubes desportivos e demais entidades;

3.º Fomentar o benfiquismo, inclusivamente no âmbito da cap-
tação de sócios para o Sport Lisboa e Benfica;

4.º Manter a mais estreita colaboração e solidariedade com o
Sport Lisboa e Benfica, com respeito pelos seus estatutos, regula-
mentos e deliberações pertinentes.

É certidão de teor parcial que extraí e vai conforme o original a que
me reporto, declarando que da parte omitida nada há em contrário que
modifique, condicione, altere ou prejudique a parte transcrita.

6 de Maio de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria Vieira
Arrabaça. 3000057426

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS LOBINHOS

Certifico que, por escritura de 17 de Janeiro de 2002, exarada a
fl. 44 do livro de notas n.º 880-B, do 1.º Cartório Notarial de Sintra,
a cargo do notário Celso dos Santos, foram remodelados os estatutos
da Associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
Visconde D�Asseca, 16, em Vale de Lobos, freguesia de Almargem do
Bispo, Sintra.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000021447

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE CRIANÇAS � APAC

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 52 e seguintes
do livro de notas n.º 900-D, do 1.º Cartório Notarial de Barcelos,
foram alterados os estatutos da Associação em epígrafe, no senti-
do de dar nova redacção ao n.º 1 dos artigos 20.º e 31.º, e aditar uma
alínea, a g) ao artigo 35.º

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000065195

ADC � ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS COMPETÊNCIAS

Certifico que, por escritura de 9 de Maio do ano corrente, lavrada
a fl. 96, do livro de escrituras diversas n.º 236-J, do Cartório Notarial
de Montijo, a cargo da notária Maria de Fátima Catarino Duarte, foi
constituída uma Associação, que se irá reger pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

A denominação, natureza e missão

ARTIGO 1.º

Caracterização e denominação

1 � A Associação denominada ADC � Associação para o De-
senvolvimento das Competências, adiante designada, por ADC, ou
por Associação, é uma pessoa colectiva de direito privado, de tipo
associativo e sem fins lucrativos, criada por tempo indeterminado,
que se rege pelo constante nos presentes estatutos e, em tudo o que
for omisso, pelas disposições do Código Civil e demais legislação
aplicável.

2 � A Associação poderá integrar, aderir, filiar-se, ou agrupar-
se em organismos nacionais ou internacionais que prossigam, ou se
proponham prosseguir, os mesmos objectivos e finalidades.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A Associação tem a sua sede no Montijo, na Rua da Cida-
de de Évora, 110, loja, 2870-137 Montijo, na freguesia do Montijo,
concelho do Montijo, podendo esta ser livremente transferida para
outro local, mediante deliberação da assembleia geral.

2 � Podem ser criadas, mediante deliberação da assembleia ge-
ral, delegações, ou quaisquer formas de representação, onde for
considerado necessário ou conveniente, para a prossecução dos seus
fins.

ARTIGO 3.º

Objecto

A Associação tem como objectivo: a produção e divulgação de
conteúdos e informação e de projectos de investigação e desenvol-
vimento sobre competências e processos de aprendizagem dos adul-
tos; promoção de redes de comunicação entre associados e interes-
sados; elaboração de estudos de diagnóstico, acompanhamento e
avaliação do desempenho profissional e organizacional; a promo-
ção de actividades e projectos no âmbito da formação profissional
destinada a diversos públicos tendo em vista a aquisição e melhoria
das competências e a promoção da igualdade de oportunidades; a
promoção de actividades e projectos de formação inicial e contí-
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nua de formadores de quaisquer públicos alvo; o desenvolvimento das
actividades de consultadoria e auditoria de projectos de desenvolvi-
mento organizacional e a produção e edição de recursos didácticos e
informacionais.

CAPÍTULO III

Dos associados: direitos e deveres,
admissão e demissão

ARTIGO 9.º

Composição

A Associação é constituída pelos seus associados, os quais po-
dem ser pessoas singulares ou colectivas.

§ único. Os associados denominam-se de:
a) Associados fundadores � sendo estes as pessoas singulares ou

colectivas que outorgam a escritura pública de constituição da As-
sociação, e aquelas que a ela aderirem no prazo de 30 dias, após a
outorga da referida escritura;

b) Associados efectivos � sendo estes as pessoas singulares ou
colectivas que venham a aderir à Associação, após o prazo fixado
na alínea anterior e não sejam considerados associados honorários;

c) Associados honorários � sendo estes as pessoas singulares ou
colectivas que a título de reconhecimento do seu contributo para a
prossecução dos fins e objectivos da Associação, vejam ser-lhes
atribuído tal estatuto.

ARTIGO 10.º

Direitos

São direitos dos associados:
a) Utilizar os serviços da Associação, mediante as condições que

vierem a ser estabelecidas;
b) Participar em todas as acções da Associação, nas condições

que forem estabelecidas;
c) Aceder à informação sobre as actividades da Associação e de-

mais vida associativa.
ARTIGO 11.º

Deveres

São deveres fundamentais dos associados:
a) Exercerem os cargos para que foram eleitos, salvo motivo

ponderoso, considerado justificado;
b) O pagamento da jóia de admissão;
c) O pagamento atempado das quotas e demais contribuições fi-

nanceiras para a Associação, nos termos que venham a ser defini-
dos pela assembleia geral, em cada exercício anual;

d) Aceitar e cumprir o disposto nos presentes estatutos e demais
normas internas da Associação.

ARTIGO 12.º

Da admissão

1 � Os associados efectivos são admitidos, mediante proposta subs-
crita por, pelo menos, um associado e após aprovação da direcção.

2 � Os associados honorários são admitidos por deliberação da
assembleia geral, mediante proposta fundamentada da direcção.

ARTIGO 13.º

Da demissão

Os associados podem, a todo o tempo, abandonar a Associação,
bem como serem desta excluídos, neste caso, mediante proposta
fundamentada da direcção, ratificada pela assembleia geral.

§ único. O regime disciplinar a que devem obedecer os associa-
dos, bem como as sanções susceptíveis de aplicar às infracções
praticadas, será regulado por regulamento interno, aprovado pela
assembleia geral.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Ajudante, Albertina Boavida Tavares
Dias Fernandes dos Santos. 3000057028

ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS
E IDOSOS DA FREGUESIA DA BRANDOA

Certifico que, por escritura de 3 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 118 a fl. 118 v.º, do livro de notas n.º 337-H, do 18.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária Gabriela Costa da Palma

Martins, foi alterado o n.º 2 do artigo 5.º dos estatutos da Associa-
ção, com a denominação de Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Freguesia da Brandoa, com sede no Lar-
go do 1.º de Maio, Centro de Convívio, na freguesia de Brandoa, que
durará por tempo indeterminado sem fins lucrativos, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

2 � O mandato dos membros da direcção e do conselho fiscal
é de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000060604

JUVENTUDE ESTRELA DA SALGUEIRINHA

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 115 a fl. 116, do livro de notas para escrituras diversas n.º 444-D,
do Cartório Notarial de Coruche, foi constituída uma Associação,
que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A Associação denomina-se Juventude Estrela da Salgueirinha e
é uma colectividade com sede e funcionamento no lugar de
Salgueirinha, freguesia e concelho de Coruche.

2.º

A Associação tem como objecto: proporcionar aos seus associa-
dos e familiares a satisfação de interesses com o seu bem-estar,
contribuindo para uma melhor ocupação dos respectivos tempos
livres, através da prática de actividades culturais e recreativas e ou
desportivas.

3.º

Os associados ficam obrigados a concorrer para o património
social com o pagamento de uma jóia inicial e de uma quota men-
sal, de montante a estabelecer por deliberação da assembleia geral,
podendo ser alteradas por esta em qualquer altura.

4.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

5.º

1 � A competência e a forma de funcionamento da assembleia
geral são as prescritas na legislação aplicável, designadamente, nos
artigos 170.º a 179.º do Código Civil.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, competindo-lhe redigir as ac-
tas e dirigir os trabalhos da assembleia.

6.º

A direcção é composta por um mínimo de três membros efecti-
vos � um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, devendo
ter quatro suplentes, competindo-lhe a gerência social, administra-
tiva, financeira e disciplinar da Associação, devendo reunir men-
salmente, sendo a convocação feita pelo presidente.

§ único. Para obrigar a Associação são necessárias as assinatu-
ras de dois membros da direcção, sendo um deles o presidente.

7.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário
e um relator, competindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e
financeiros da direcção; verificar as contas e relatórios e dar pare-
cer sobre os actos que impliquem aumento de despesa ou diminui-
ção de receitas sociais e deverá reunir uma vez em cada trimestre.

8.º

A Associação, em tudo o que for omisso nestes estatutos, reger-se-á
pelas normas de direito aplicáveis e pelo regulamento interno, cuja
aprovação e alteração são da competência da assembleia geral.

Está conforme.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Jacinta
Fitas Martins Garcia Nunes. 3000061523
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ASSOCIAÇÃO INFANTÁRIO E JARDIM INFANTIL
«O PINTINHAS»

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 86 a fl. 86 v.º, do
livro de escrituras diversas n.º 64-D, do Cartório Notarial de Lamego,
foram alterados os estatutos da Associação, com a denominação
Infantário e Jardim Infantil de Funcionários do Ministério da Educa-
ção � Lamego, que passa a ter a denominação de Associação
Infantário e Jardim Infantil «O Pintinhas», com sede no bloco B, Bairro
de Alvoraçães, freguesia de Almacave, na cidade e concelho de
Lamego, que durará enquanto se mantiver o subsídio dos Serviços
Sociais do Ministério da Educação ou de outros com quem venha a
celebrar protocolo e tem por objecto jardim-de-infância e creche.

Podem ser associados todos os indivíduos obrigatoriamente maio-
res de 18 anos e requererão a sua admissão através de uma proposta
dirigida à direcção, exoneram-se por carta dirigida à direcção e são
excluídos pela assembleia geral quando por desleixo de pagamen-
to de quotas ou por comportamento incorrecto prejudicar ou ponha
em causa os fins que presidam à vida da Associação.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Jorge Armando
Caride Gregório. 3000064363

HIDRA � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico, narrativamente, que, no dia 25 de Março de 2002, ini-
ciada a fl. 116, do livro n.º 144-C, do 1.º Cartório Notarial de
Aveiro, a Associação denominada HIDRA � Associação Cultural,
pessoa colectiva n.º 504292528, com sede na Rua de Marques
Gomes, edifício Vera Cruz, 2, na cidade de Aveiro, remodelou na
íntegra os seus estatutos.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000051779

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
DE INFÂNCIA

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2001, lavrada de
fl. 117 a fl. 118, do livro de notas n.º 225-I, do 16.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo da notária Maria Helena Varandas Afonso Nogueira,
foi feita a alteração parcial dos estatutos da Associação, com a deno-
minação em epígrafe, ficando a mesma a reger-se, entre outros, pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 2.º

Fins

a) Promover a informação contínua dos associados;
b) Estimular a inovação nas práticas educativas e a investigação

no âmbito da educação de infância, assim como a sua divulgação.

ARTIGO 3.º

2 � A Associação tem a sua sede em Lisboa, no Bairro da Li-
berdade, Impasse à Rua C, lote A-L9-14, piso 0.

3 � A Associação abrange todo o território nacional, podendo
criar delegações regionais de âmbito e atribuições a definir nos
seguintes termos:

a) A área de influência de cada delegação regional será definida
pela direcção, no momento da sua criação;

c) As atribuições de cada delegação regional constarão de regu-
lamento interno a aprovar pela direcção.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

Qualidade de associado e categorias de associados

1 � Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos
e as pessoas colectivas.

2 � Haverá duas categorias de associados:
a) Efectivos singulares � todos os educadores de infância, ou

outros profissionais ligados à educação de infância, obrigando-se ao
pagamento da quota mensal, no montante fixado pela assembleia
geral. Os últimos mediante deliberação favorável da direcção;

b) Efectivos colectivos � todos os estabelecimentos de educação,
ensino ou outras instituições similares, que desenvolvam a sua activi-
dade no âmbito da educação de infância, obrigando-se ao pagamento
da quota mensal, no montante fixado pela assembleia geral, mediante
parecer favorável da direcção;

c) De mérito, singulares ou colectivos � todas as pessoas singula-
res e colectivas que tenham prestado à Associação, serviços relevan-
tes no campo da educação de infância, ou da prestação à Associação,
de contribuições igualmente relevantes, mereçam esta distinção por
parte da assembleia geral, mediante proposta da direcção.

ARTIGO 5.º

Direitos dos associados efectivos

1 � São direitos dos associados singulares:
f) Receber em condições a definir pela direcção, quaisquer pu-

blicações que a Associação edite.
3 � São direitos dos associados colectivos:
a) Eleger os corpos sociais;
b) Participar nos trabalhos e deliberações das assembleias gerais,

bem como requerer a sua convocação, nos termos da lei e destes
estatutos;

c) Propor a admissão de novos associados;
d) Participar em todas as actividades e iniciativas da Associação,

a definir pela direcção;
e) Consultar e utilizar todos os elementos de biblioteca e arqui-

vo com interesse científico ou técnico que digam respeito aos pro-
blemas da educação de infância;

f) Receber, em condições a definir pela direcção, quaisquer pu-
blicações que a Associação edite.

3 � Só os associados singulares, educadores de infância, podem
ser eleitos para os órgãos sociais.

4 � Os associados efectivos só podem exercer os direitos atrás
referidos, se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.

5 � Os associados admitidos há menos de três meses, não go-
zam dos direitos referidos nas alíneas a) e b) dos n.os 1 e 2.

ARTIGO 6.º

Deveres dos associados efectivos

1 � São deveres dos associados efectivos:
b) Desempenhar com zelo os cargos para que foram eleitos ou

nomeados e participar no desenvolvimento e prestígio da Associação;
d) Contribuir para a subsistência da Associação mediante paga-

mento de quotas ordinárias ou extraordinárias ou quaisquer outras
contribuições que venham a ser estabelecidas pelos órgãos compe-
tentes.

2 � Os associados colectivos pagarão a quotização dos associa-
dos singulares, acrescida de 50%.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados de mérito

São direitos dos associados de mérito:
a) Participar nas actividades e iniciativas da Associação, nos ter-

mos e com os limites que forem estabelecidos pelos órgãos sociais;
b) Participar nas assembleias gerais com o estatuto de observa-

dor mediante convite prévio da respectiva mesa.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados de mérito

São deveres dos associados de mérito:
a) Colaborar, em todas as circunstâncias, com a Associação na

prossecução dos seus fins;
b) Respeitar os estatutos e as deliberações dos órgãos sociais.
§ único. Os associados de mérito estão dispensados do pagamento

de quaisquer quotizações ou outras formas de contribuições.

ARTIGO 9.º

Perda da qualidade de associado

1 � [...]
e) Todos aqueles que dolosamente tenham prejudicado material-

mente a Associação ou concorrido para o seu desprestígio.
2 � A perda da qualidade de associado, referida no n.º 1,

alínea a), terá lugar após notificação do associado, por carta regis-
tada com aviso de recepção.

3 � A perda da qualidade dos associados, referida no n.º 1,
alíneas b), c), d) e e), será determinada por deliberação da
assembleia geral, mediante proposta da direcção na sequência
de acusação desta e de defesa do associado visado, ambas es-
critas.
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4 � O associado terá um prazo de 10 dias para se defender da
acusação, contado a partir da data em que receber, por carta registada
com aviso de recepção, a notificação feita pela direcção.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Enumeração

2 � A duração do mandato dos titulares de qualquer dos órgãos
sociais é de três anos, mas os seus membros poderão ser reeleitos
por iguais períodos, não podendo, no entanto, exceder dois conse-
cutivos, excepto se a assembleia deliberar prolongar esse período.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

Constituição

2 � Os associados de mérito apenas têm o direito de assistir, na
qualidade de observadores e sem direito a voto, aos trabalhos da
assembleia geral e sob prévio convite da mesa.

ARTIGO 12.º

Competência

c) Fixar o montante anual das diferentes contribuições, quando
o aumento proposto for superior a 10% do valor em vigor;

e) Aprovar a alteração de estatutos;
g) Autorizar quaisquer aquisições, alienações ou onerações de

bens imóveis;
i) Admitir os associados de mérito;
j) Destituir os associados desta sua qualidade ou do exercício de

cargos sociais, bem como readmitir os associados excluídos nos
casos referidos nas alíneas b), c) e d) do artigo 9.º destes estatutos;

l) Vigiar o cumprimento dos objectivos estatutários por parte dos
corpos gerentes;

m) Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações.

ARTIGO 14.º

Funcionamento

1 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos
associados presentes, quando outra não seja legalmente exigida,
salvas as excepções previstas no número seguinte.

2 � Serão tomadas por maioria de três quartos do número de
associados presentes as deliberações que digam respeito a:

d) Alteração dos estatutos;
3 � Serão tomadas por maioria de três quartos de todos os as-

sociados, as deliberações sobre dissolução ou prorrogação da As-
sociação.

ARTIGO 15.º

Votações

1 � As votações poderão ser exercidas de forma secreta ou pú-
blica. O voto secreto é obrigatório para a eleição dos corpos sociais
podendo, neste caso também ser por correspondência. As restantes
serão sempre públicas, caso não seja aprovada proposta em contrário.

2 � O voto de correspondência será remetido em subscrito fe-
chado com a indicação exterior do nome do associado efectivo e
acompanhado de carta dirigida ao presidente da assembleia geral,
devidamente assinada. A assinatura do associado, deverá ser reco-
nhecida notarialmente, salvo se a mesa da assembleia geral pres-
cindir dessa formalidade.

3 � A cada associado colectivo ou singular apenas corresponde
o direito a um voto.

4 � Podem os associados fazer-se representar por outros sócios
nas reuniões de assembleia geral, nas condições e pela forma que
forem estabelecidos nos estatutos, mas cada sócio não poderá re-
presentar mais do que um associado.

5 � Os associados não poderão votar por si ou como represen-
tantes de outrém, nas matérias que lhes digam respeito ou nas quais
sejam interessados os respectivos cônjuges, ascendentes ou descen-
dentes e equiparados.

ARTIGO 16.º

Reuniões

A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias:
1 � A assembleia reunirá ordinariamente e obrigatoriamente, duas

vezes em cada ano, uma até 31 de Março para aprovação do relatório

e contas da gerência e outra até 15 de Novembro para apreciação e
votação do orçamento e do programa de acção para o ano seguinte.

ARTIGO 17.º

Eleições

1 � As eleições dos corpos sociais, da mesa da assembleia geral e
do órgão directivo das delegações regionais serão feitas em assembleia
expressamente convocada para tal efeito, após o termo da duração
dos respectivos mandatos.

2 � No que diz respeito aos órgãos directivos das delegações
regionais, só poderão integrar a lista candidata, os associados com
residência ou local de trabalho na área geográfica da respectiva
delegação regional.

3 � Para o preenchimento de vagas que ocorrerem no decurso
do mandato, quando estas não excederem metade menos um dos
corpos gerentes, a substituição será feita por designação.

4 � Os membros designados para exercerem os cargos, apenas
completarão o mandato.

5 � Em caso de vacatura da maioria dos lugares da direcção,
deverá proceder-se à realização de eleições antecipadas.

ARTIGO 20.º

Competência da mesa

c) Receber e apreciar as listas de candidatos a quaisquer cargos
dos órgãos sociais, à própria mesa ou ao órgão directivo das dele-
gações regionais, listas que, para além dos respectivos programas
e linhas de orientação, nos casos em que devam existir, lhe devem
ser apresentadas até 20 dias antes da data fixada para as eleições.

2 � A apresentação de quaisquer candidaturas pode ser feita por
qualquer grupo de associados singulares educadores de infância, nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º destes estatutos, em número não infe-
rior a 30, quer para todos, quer para algum dos órgãos sociais, a di-
recção ou o conselho fiscal e, ainda para a mesa da assembleia ge-
ral e para o órgão directivo de cada uma das delegações regionais.

3 � A mesa dará publicidade, na sede da Associação e das de-
legações regionais e junto de todos os associados, da relação das
candidaturas e da identificação dos candidatos e dos seus progra-
mas e orientações, publicidade que deverá ser mantida desde a
apresentação das candidaturas até ao dia das eleições.

5 � Os resultados das eleições terão que ser divulgados junto de
todos os associados.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 24.º

Composição

1 � A direcção é composta por um número ímpar de membros,
cinco deles eleitos e os restantes por inerência.

2 � Os membros eleitos são cinco associados singulares educa-
dores de infância que assumem os cargos de presidente, vice-pre-
sidente, tesoureiro, vogal e secretário. O presidente terá de possuir,
pelo menos, cinco anos de exercício profissional e dois de inscri-
ção na Associação.

3 � São membros por inerência, os presidentes das delegações
regionais.

ARTIGO 25.º

Competência

h) Obrigar, em quaisquer actos, contratos ou documentos, a As-
sociação mediante a assinatura de dois dos seus membros;

j) Fixar o valor, a periodicidade e forma de pagamento das dife-
rentes contribuições, desde que o aumento anual não seja superior
a 10% do valor em vigor;

l) Propor a exclusão e excluir os associados nos termos do arti-
go 9.º destes estatutos;

m) Admitir os associados singulares não educadores de infância
e associados colectivos, respectivamente, nos termos do n.º 2,
alíneas a) e b) do artigo 4.º destes estatutos;

n) Propor a admissão de associados de mérito, nos termos do
artigo 4.º destes estatutos;

r) Fixar a área de influência de cada delegação regional;
s) Definir as condições de recepção pelos associados das publi-

cações editadas pela Associação;
t) Definir as condições de participação dos associados colectivos

nas actividades e iniciativas da Associação;
u) Providenciar sobre fontes de receitas da Associação;
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v) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações
dos órgãos da Associação.

ARTIGO 26.º

Do presidente

2 � Nas suas faltas e impedimentos será o presidente substituído
pelo vice-presidente e, na falta deste, por outro membro da direcção
delegado para o efeito.

ARTIGO 27.º

Deliberações

As deliberações da direcção serão tomadas pela maioria simples
de votos dos seus elementos presentes, devendo sempre funcionar
com um mínimo de três elementos. Em caso de empate na votação,
o presidente exercerá voto de qualidade.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 29.º

Competência

c) Participar nas reuniões da direcção, sempre que para tal seja
convocado ou o julgue conveniente.

CAPÍTULO IV

Das finanças e do património

ARTIGO 31.º

Receitas e despesas

1 � [...]
a) As quotas e contribuições pagas pelos associados.
3 � Os encargos com a deslocação de membros dos corpos so-

ciais para a realização dos objectivos previstos no plano de activi-
dades serão definidos pela direcção.

CAPÍTULO V

Das delegações regionais

ARTIGO 33.º

Composição

1 � Cada delegação regional terá um órgão directivo composto
por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretá-
rio e um vogal.

2 � O presidente terá de possuir pelo menos, cinco anos de
exercício profissional e dois de inscrição na Associação, excepto se
a direcção deliberar doutra forma.

ARTIGO 34.º

Competência

Compete ao órgão directivo:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e as deliberações da

assembleia geral e da direcção;
b) Cumprir e fazer cumprir o seu programa, deliberando e exe-

cutando tudo o que for necessário para o efeito;
c) Fazer a gestão corrente dos negócios e interesses da delega-

ção, sem prejuízo das orientações e deliberações dos órgãos sociais
da Associação;

d) Elaborar o relatório anual de actividades, as contas e o ba-
lanço;

e) Elaborar a proposta de orçamento e das actividades para o ano
seguinte;

f) Administrar os bens e os fundos da Associação, afectos espe-
cificamente à delegação, designadamente as contas bancárias e, bem
assim, os rendimentos da delegação;

g) Representar legalmente a delegação, representação essa que
deve competir especialmente ao seu presidente;

h) Obrigar em quaisquer actos, contratos ou documentos, a de-
legação, no estrito respeito das orientações e deliberações dos ór-
gãos sociais da Associação, mediante a assinatura de dois dos seus
membros;

i) Propor à direcção, a exclusão de associados, nos termos do
artigo 9.º destes estatutos;

j) Propor à direcção, a admissão de associados, de acordo com
o estabelecido no artigo 4.º destes estatutos;

l) Submeter à aprovação da direcção o respectivo regulamento in-
terno;

m) Promover a colaboração com quaisquer entidades públicas e
privadas nacionais, na área geográfica da delegação e ainda com
entidades públicas e privadas estrangeiras, desde que autorizadas pela
direcção nos termos e para os efeitos previstos no artigo 2.º destes
estatutos;

n) Criar quaisquer comissões ad hoc para a realização de quais-
quer estudos ou actividades, no âmbito dos fins da Associação.

ARTIGO 35.º

Do presidente

1 � Compete especialmente ao presidente dirigir as reuniões do
órgão directivo, orientar o funcionamento dos serviços e represen-
tar a delegação, em juízo e fora dele.

2 � Nas suas faltas e impedimentos, será o presidente substituído
pelo vice-presidente e, na falta deste, por outro membro do órgão
directivo delegado para o efeito.

3 �  O presidente de cada delegação regional participará, por
inerência, nas reuniões da direcção.

ARTIGO 36.º

Deliberações

As deliberações do órgão directivo serão tomadas pela maioria
simples de votos dos seus elementos presentes, devendo sempre
funcionar com um número mínimo de três elementos. Em caso de
empate na votação, o presidente exercerá voto de qualidade.

ARTIGO 37.º

Regulamentação

As delegações regionais regem-se pelos estatutos da Associação
e pelos regulamentos internos a elaborar, que carecem sempre de
aprovação pela direcção.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 38.º

Substituição dos membros dos corpos sociais

Sempre que a mesa da assembleia geral ou o conselho fiscal se
encontrem impossibilitados de funcionar, por falta de elementos
suficientes, por qualquer impedimento ou por destituição, serão
designados, por deliberação conjunta dos elementos em exercício,
da mesa, da direcção ou do conselho fiscal, os respectivos substi-
tutos, os quais deverão completar o exercício do mandato dos
elementos substituídos.

ARTIGO 39.º

Associados desempregados e reformados

Os associados desempregados estão isentos do pagamento de
quaisquer quotas ou contribuições e os associados reformados pa-
garão apenas 50% do valor das quotizações, desde que manifestem
por escrito esse interesse.

ARTIGO 40.º

Dissolução

No caso de dissolução da Associação o respectivo património será
entregue a uma outra associação, fundação ou organismo, com fins
semelhantes, sendo a escolha da competência da assembleia geral.

ARTIGO 41.º

Casos omissos

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

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000035948

AKTIVUS � ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PELA CULTURA
E O DESENVOLVIMENTO DE TAVIRA

Certifico, narrativamente, que, em 29 de Novembro de 2001, la-
vrada de fl. 64 a fl. 64 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
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n.º 153-B, do Cartório Notarial de Tavira, a cargo do notário, licen-
ciado Joaquim Augusto Lucas da Silva, foi outorgada uma escritura de
constituição de associação nos termos seguintes:

A Associação adopta a denominação de AKTIVUS � Associa-
ção de Jovens pela Cultura e o Desenvolvimento de Tavira, tem a
sua sede na Rua de Henrique Tenreiro, 16, em Santa Luzia, Tavira.

A Associação tem por objecto: desenvolver a cooperação e soli-
dariedade entre os seus associados, na base da realização de ini-
ciativas relativas à problemática da juventude, promover o estudo,
investigação e difusão de informações relativas aos jovens, coope-
rando com todas as entidades públicas e privadas visando a integração
social e o desenvolvimento de políticas adequadas à sua condição,
promover e organizar acções e eventos destinados a jovens.

Os órgãos sociais da Associação são: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três associados.

A direcção é constituída por cinco elementos.
O conselho fiscal é composto por três elementos.

29 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Deolinda Maria Ribei-
ro Martins Ferreirinha. 3000066268

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DA ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 93 e seguin-
tes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 173-J, do 8.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado António José
Tomás Catalão, foi constituída uma Associação denominada Asso-
ciação dos Amigos da Academia das Ciências de Lisboa, com sede
na Rua da Academia das Ciências, 19, freguesia das Mercês, con-
celho de Lisboa e tem por objecto: estabelecer e desenvolver uma
relação permanente entre a sociedade civil em geral e os vários
agentes culturais, o mundo económico e produtivo e a Academia
das Ciências de Lisboa.

Os associados devem ser pessoas individuais ou colectivas, na-
cionais ou estrangeiros, dividindo-se em associados ordinários e
honorários.

Os associados que sejam pessoas colectivas apenas se poderão
representar, por uma pessoa individual, devendo esta ser indicada
na altura da inscrição, sem prejuízo da sua alteração posterior.

Os associados ordinários são todos os que forem admitidos pela
direcção mediante pedido apresentado nas condições estabelecidas
em assembleia geral.

São associados honorários, as pessoas individuais, nacionais ou
estrangeiros, que hajam prestado serviços relevantes à Associação.

Os associados honorários são proclamados em assembleia geral,
mediante proposta do respectivo presidente ou da direcção e após
consulta da comissão de honra, estando isentos do pagamento de
quaisquer encargos ou taxas fixadas para os demais associados
podendo exercer, todos os direitos que a este são reconhecidos,
exceptuando-se a eleição para a direcção.

Há recurso para a assembleia geral da deliberação da direcção
que indefira o pedido de admissão como associado.

Perdem a qualidade de associados: os que tenham praticado actos
contrários aos deveres de associados; aos objectivos da Associação
ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio e bom nome;
os que deixem de pagar as suas quotas durante três meses conse-
cutivos e as não liquidem no prazo que lhes for notificado; e os que
não cumpram as deliberações da assembleia geral ou da direcção.

A decisão da perda da qualidade de associado incumbe à direcção,
podendo o excluído recorrer dessa decisão para a assembleia geral, no
prazo de 30 dias contados a partir da notificação de exclusão, mediante
requerimento fundamentado, dirigido ao presidente da mesa.

A todo o tempo, qualquer associado poderá demitir-se da Asso-
ciação, podendo esta exigir a quotização referente aos três meses
seguintes ao da comunicação da demissão.

A declaração da demissão será apresentada à direcção, em carta
registada com aviso de recepção, e terá efeitos a partir do fim do
mês seguinte ao dia da apresentação.

Sob proposta da direcção, qualquer associado pode ser excluído
da Associação, por deliberação da assembleia geral, votada por
maioria de três quartos do número legal de votos que permitam que
a assembleia funcione.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Almeida Lopes da Lomba Silva Nobre. 3000059853

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
E APOIO AO SERVIÇO DE CIRURGIA DO H. A. L.

Certifico que, por escritura do dia 2 de Julho de 2001, lavrada de
fl. 14 a fl. 14 v.º, do livro de notas para escrituras n.º 91-E, e do res-
pectivo documento complementar, do 2.º Cartório Notarial de Cas-
telo Branco, a cargo da notária Maria Fernanda Cordeiro Vicente,
compareceram:

1.º Pedro Nuno Fernandes Pignatelli, casado, natural da fregue-
sia de Silvares, concelho do Fundão, residente na Rua da Granja,
66, em Castelo Branco;

2.ª Arnandina Maria Abrantes de Loureiro, divorciada, natural de
Angola, residente no Bairro da Boa Esperança, Rua Três, porta 5,
em Castelo Branco;

3.º João Manuel Correia Magro, viúvo, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua
Nova, 1, Póvoa e Meadas, Castelo de Vide;

4.º António Augusto da Silva Mendes Gouveia, casado, natural
da freguesia de Barco, concelho da Covilhã, residente na Rua de
José Maria Leite, lote 109, 4.º, em Castelo Branco;

5.º Luís Fernando Hoyos Valência, natural de Colômbia, residente
na Rua da Nabância, 12, 1.º, esquerdo, em Tomar.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E por eles foi dito que, pela presente escritura, constituem uma

Associação, denominada Associação para o Desenvolvimento e
Apoio ao Serviço de Cirurgia do H. A. L., com sede no Serviço
de Cirurgia Geral, Hospital Amato Lusitano, Avenida de Pedro
Álvares Cabral, na freguesia e concelho de Castelo Branco e tem
por objecto: a defesa e promoção, nos aspectos educacionais e de
formação dos seus associados e a divulgação de conhecimentos de
cirurgia geral a outros técnicos de saúde, a qual se regerá pelos
artigos constantes do documento complementar, elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que fica a fa-
zer parte integrante desta escritura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da es-
critura lavrada a fl. 14, do livro n.º 91-E, do 2.º Cartório Notarial
de Castelo Branco.

ARTIGO 1.º

A Associação para o Desenvolvimento e Apoio ao Serviço de
Cirurgia do H. A. L., adiante designada por Associação, é uma
Associação sem fins lucrativos, constituída por médicos e cientis-
tas empenhados na prática e investigação no campo da Cirurgia.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede em Castelo Branco, no Serviço de
Cirurgia do Hospital Amato Lusitano.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objectivo: a defesa e promoção, nos as-
pectos educacionais e de formação, dos seus associados e a divul-
gação de conhecimentos de cirurgia geral a outros técnicos de saúde.

ARTIGO 4.º

Na realização dos seus fins, a Associação desenvolverá as acções
que os seus órgãos entendam mais adequada, cumprindo-lhe,
designadamente:

a) Promover reuniões científicas nas áreas de Cirurgia;
b) Fomentar o intercâmbio cultural e científico, promovendo a par-

ticipação activa em reuniões científicas, em Portugal e no estrangeiro;
c) Desenvolver acções de natureza educacional no domínio da

Cirurgia, pela realização regular de cursos de pós-graduação;
d) Dotar o Serviço de Cirurgia do Hospital Amato Lusitano, de

Castelo Branco, dos meios necessários para o seu desenvolvimento.

ARTIGO 5.º

1 � A Associação é constituída por médicos, nacionais e estran-
geiros, empenhados na prática ou investigação em Cirurgia.

2 � São designados por sócios ordinários, os referidos no nú-
mero anterior.

3 � Poderão ser admitidos como sócios honorários, individuali-
dades e entidades que tenham contribuído significativamente, com
apoios em donativos ou serviços, para a Associação.

ARTIGO 6.º

1 � A admissão de novos sócios ordinários é feita mediante
pedido a formular pelos interessados junto da direcção, a qual, por sua
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vez, levará esse pedido, acompanhado de parecer, à primeira reunião
da assembleia geral que se venha a realizar passados 30 dias sobre a
data da formulação daquele pedido, cabendo à assembleia geral, nessa
reunião, aceitar ou recusar, por votação, a admissão.

§ 1.º A lista de candidaturas para a admissão a apresentar em cada
reunião da assembleia geral, deverá obrigatoriamente constar de
convocatória para essa reunião, a que se refere o n.º 4 do artigo 15.º
destes estatutos, para o feito, o presidente da mesa da assembleia geral,
ou quem o substitua, obter em tempo, junto da direcção, a referida
lista.

§ 2.º:
1) A admissão do sócio ordinário carece de ser aprovada por dois

terços dos sócios ordinários com direito a voto, presentes na
assembleia geral;

2) Nos casos em que a direcção não veicule, na forma
estabelecida no número anterior, o pedido formulado, poderá a can-
didatura do novo sócio ser presente à assembleia geral, na reunião
seguinte, por iniciativa de um número de 10% dos sócios;

3) A admissão de sócio honorário far-se-á mediante proposta a
apresentar, quer pela direcção, quer pelo conselho fiscal, ou por
número mínimo de 10 sócios, em reunião da assembleia geral, ca-
bendo a esta a aprovação da sua admissão.

ARTIGO 7.º

São direitos do sócio ordinário, entre outros:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
b) Participar activamente da vida e realização da Associação,

nomeadamente, nas reuniões da assembleia geral � requerendo,
apresentando, discutindo e votando as moções e propostas que en-
tender convenientes � nas reuniões científicas internas, nos con-
gressos, simpósios, etc.;

c) Ser devidamente informado na vida da Associação;
d) Beneficiar sem discriminação, dos serviços e apoio que a

Associação, eventualmente, lhe possa vir a proporcionar.
§ único. Aos sócios honorários só não lhes assiste os direitos

constantes na alínea a), bem como o direito a voto deliberativo em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

São deveres do sócio ordinário, entre outros:
a) Dar cumprimento aos presentes estatutos, bem como acatar as

deliberações dos órgãos da Associação;
b) Participar nas actividades da Associação e manter-se delas

informado;
c) Desempenhar as funções para que for eleito, salvo por moti-

vos devidamente justificados;
d) Pagar a quotização que lhes disser respeito.

ARTIGO 9.º

A quota anual a pagar pelos sócios ordinários será de montante
a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Perde-se a qualidade de sócio:
a) Por falta de pagamento da quotização, após dois avisos con-

secutivos por escrito;
b) Por desejo próprio, uma vez comunicado à direcção;
c) Logo que o sócio deixe, com carácter definitivo de estar liga-

do à prática ou investigação no campo da Cirurgia, ressalvando-se
no caso de reforma;

d) Por expulsão, após proposta fundamentada da direcção, vota-
da por escrutínio secreto, em reunião da assembleia geral, reque-
rendo-se, para esta deliberação, a maioria de dois terços dos votos
expressos, bem como um quorum de 50% dos sócios.

§ 1.º A expulsão, só é válida quando fundada na violação grave,
por parte do sócio, de algum dos deveres consignados nestes esta-
tutos.

§ 2.º Nenhum sócio poderá ser objecto de expulsão sem que antes
tenha sido notificado, por escrito, pela direcção, da intenção e dos
motivos pelos quais o seu nome irá ser proposto para expulsão,
assistindo-lhe, sempre, o direito de se defender, requerer diligên-
cias que reputam necessárias à descoberta da verdade e apresentar
as testemunhas e depoimentos que entender.

ARTIGO 11.º

Os sócios podem ser admitidos nos termos previstos para a ad-
missão, salvo nos casos de expulsão, em que o pedido de
readmissão deverá ser votado favoravelmente por, pelo menos, dois
terços dos sócios presentes.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios ordinários,
podendo os sócios honorários nela participar, sem direito a voto
deliberativo.

ARTIGO 14.º

Para além da competência atribuída noutras disposições destes
estatutos, compete, ainda, em especial, à assembleia geral:

a) Eleger a mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal;

b) Aprovar, anualmente, o relatório de contas da direcção, bem
como apreciar e deliberar sobre o orçamento geral proposto pela
direcção;

c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Autorizar a direcção a contrair empréstimos e a adquirir, alie-

nar ou onerar bens imóveis;
e) Deliberar sobre a dissolução e forma de liquidação do seu

património.
ARTIGO 15.º

1 � A assembleia reúne obrigatoriamente, em sessão ordinária,
todos os anos, até 31 de Março, por impulso do presidente da mesa
da assembleia geral, para exercer as atribuições previstas na
alínea b) do artigo 14.º e, na altura própria, para os efeitos da
alínea a) do mesmo artigo.

2 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária, por
solicitação da direcção, do conselho fiscal ou de um número de
sócios não inferior a 10%, dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, dela constando necessariamente uma proposta de
ordem de trabalhos.

3 � As assembleias gerais tenderão sempre a realizar-se conjuntamen-
te com uma das reuniões científicas, devendo a assembleia geral ordi-
nária anual ter sempre lugar aquando de uma reunião científica anual.

4 � A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa da
assembleia geral, ou por quem o substituir, com a antecedência
mínima de 15 dias, mediante convocatórias enviadas pelo correio
a todos os associados, donde consta expressamente a ordem dos
trabalhos, local da reunião, o dia, data e hora da mesma, assim como
a lista de candidatos a novos sócios, a que se refere o § 1.º, do n.º 1,
do artigo 6.º, destes estatutos.

5 � As reuniões da assembleia geral têm início à hora marcada,
só podendo deliberar, em primeira convocatória, com a presença de,
pelo menos, metade dos sócios. Em segunda convocatória, poderá
deliberar com a presença de qualquer número de sócios, após meia
hora sobre a data de início da reunião.

§ único. A segunda convocatória poderá ser enviada em simul-
tâneo com a primeira convocatória.

6 � Salvo disposição expressa em contrário e os casos previs-
tos na lei, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta de
votos.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e dois secretários.

2 � Nas faltas e impedimentos, o presidente será substituído por
um dos secretários.

3 � Ao presidente cabe, em especial:
a) Convocar as reuniões da assembleia geral, nos termos

estatutários e presidir às mesmas;
b) Dar posse aos novos corpos gerentes, no prazo de cinco dias

após as eleições;
c) Assistir às reuniões da direcção e do conselho fiscal, sem direi-

to a voto.
ARTIGO 17.º

A Associação é administrada por uma direcção, composta por três
membros, os quais, na sua primeira reunião, escolherão entre si: um
presidente, um secretário e um tesoureiro.

§ único. O presidente será, por inerência, o director do Serviço
de Cirurgia do Hospital Amato Lusitano, salvo recusa ou renúncia,
casos em que será escolhido, nos termos deste artigo.

ARTIGO 18.º

É da competência da direcção, para além das atribuições
conferidas noutras disposições destes estatutos:

a) Representar a Associação em juízo e fora dele;
b) Coordenar a actividade da Associação, de acordo com os prin-

cípios e em atenção aos fins definidos nos presentes estatutos;
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c) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
d) Levar ao cabo as acções previstas no artigo 4.º dos presentes

estatutos;
e) Elaborar e apresentar à assembleia geral o relatório e contas

de gerência, bem como o orçamento para o ano seguinte;
f) Administrar os bens e gerir os fundos da Associação.
§ 1.º Para que a Associação fique obrigada, é necessário que os

respectivos documentos sejam assinados por, pelo menos, dois
membros da direcção, podendo todavia, constituir mandatário para
a prática de certos e determinados actos, devendo para tal fixar com
toda a precisão o âmbito dos poderes conferidos.

§ 2.º A direcção da Associação reunir-se-á, pelo menos, uma vez
de dois em dois meses e as suas deliberações serão tomadas por
maioria simples dos votos de todos os elementos presentes, deven-
do lavrar-se uma acta sumária de cada reunião. Não poderão ser
tomadas deliberações sem a presença de metade dos seus membros.

ARTIGO 19.º

Compete, em especial, ao presidente:
a) Coordenar a actividade da direcção, nomeadamente, marcan-

do, convocando e dirigindo as respectivas reuniões;
b) Representar a Associação em juízo e fora dele, sem prejuízo

do disposto no § 1.º do artigo anterior.

ARTIGO 20.º

Compete, em especial, ao secretário:
a) Coordenar as actividades de natureza científica, pedagógica e

cultural da Associação;
b) Elaborar o relatório anual dessas actividades, a apresentar em

assembleia geral.
ARTIGO 21.º

Compete, em especial, ao tesoureiro:
a) Promover o recebimento das quotas;
b) Efectuar o pagamento das despesas autorizadas pela direcção,

devendo ser sempre sua uma das assinaturas em cheque e documen-
tos de despesas, previstas no § 1.º do artigo 18.º;

c) Elaborar anualmente o relatório financeiro da Associação, a
apresentar à assembleia geral.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros, os quais,
na primeira reunião, elegerão o seu presidente.

2 � Cabe ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração da Associação;
b) Vigiar pela observância da lei, dos estatutos, de eventuais

regulamentos internos e de cumprimento das deliberações da
assembleia geral;

c) Fiscalizar a contabilidade da Associação;
d) Emitir parecer sobre os relatórios das actividades científicas

e outras, e sobre as contas de cada ano, assim como sobre o orça-
mento proposto para o ano seguinte;

e) Propor à assembleia geral alterações, reformas ou aditamen-
tos a estes estatutos.

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, duas vezes por ano, bem
como sempre que o presidente o convoque a pedido da direcção.

§ 1.º As deliberações tomadas pelo conselho fiscal são obrigato-
riamente divulgadas por todos os sócios, por iniciativa da direcção.

§ 2.º O presidente do conselho fiscal poderá assistir às reuniões
da direcção, mas não terá direito a voto deliberativo.

ARTIGO 24.º

1 � A duração dos mandatos dos corpos sociais é de quatro anos.
2 � Do termo do seu mandato até à tomada de posse dos novos

corpos sociais, devem os primeiros assegurar o normal funciona-
mento dos seus respectivos órgãos.

ARTIGO 25.º

1 � Os corpos sociais podem ser destituídos pela assembleia
geral que haja sido convocada expressamente para esse efeito.

2 � A destituição só é válida se a assembleia geral reunir, mes-
mo em segunda convocatória, um quorum de 50% dos sócios no
pleno gozo dos seus direitos, e se a deliberação nesse sentido for
tomada por voto secreto e obtiver a maioria absoluta dos sócios
presentes.

3 � Verificando-se a destituição, a mesma assembleia que a votar
marcará uma data dentro de três meses imediatos, para a realiza-

ção de uma assembleia geral extraordinária com poderes eleitorais,
devendo, no caso da destituição envolver a mesa da assembleia geral,
ser eleita, de imediato, uma comissão eleitoral composta por três
membros, a qual assumirá as funções que àquela cabem estatutariamente,
no tocante ao processo eleitoral.

4 � Se a destituição envolver a totalidade dos membros que com-
põem a direcção, ou um número de membros que inviabilizem o seu
funcionamento, deverá, de imediato, ser eleita uma comissão
directiva, composta por três sócios, a qual assumirá as funções da-
quele conselho, até à tomada de posse da nova direcção a eleger.

ARTIGO 26.º

1 � Os corpos sociais são eleitos em assembleia geral ordiná-
ria, convocada expressamente para o efeito, constituída por todos
os sócios que, à data da sua realização estejam em pleno uso dos
seus direitos e tenham as suas quotas em dia.

2 � Só podem ser eleitos os sócios que se encontrem nas con-
dições assinaladas no número anterior.

ARTIGO 27.º

1 � As eleições devem ter lugar nos três meses seguintes ao
termo do mandato dos corpos sociais, devendo ser marcada e
convocada uma reunião da assembleia geral, com dois meses de
antecedência sobre a realização das mesmas.

2 � A forma de convocatória é prevista no n.º 4 do artigo 15.º
destes estatutos.

ARTIGO 28.º

1 � A apresentação das candidaturas consiste na entrega à mesa
da assembleia geral de listas nominais, distintas para cada um dos
corpos sociais, contendo a designação e perfeita identidade dos
membros a eleger, entrega essa a dever ser obrigatoriamente feita
com um mês de antecedência, em relação à data das eleições.

2 � A mesa da assembleia geral tem de enviar aos sócios um
exemplar de todas as candidaturas, até 15 dias antes da data da
realização da assembleia geral eleitoral.

ARTIGO 29.º

1 � A eleição é feita por votação secreta das listas nominais.
§ único. Para efeito deste número, a mesa da assembleia porá ao

dispor de cada sócio um exemplar, em papel apropriado, de cada
uma das listas a votar.

2 � Não é permitido o voto por procuração.
3 � É permitido o voto por correspondência, desde que:
a) A lista esteja dobrada em quatro e contida em sobrescrito fe-

chado;
b) Do referido sobrescrito constem o nome e a assinatura do eleitor;
c) Este sobrescrito seja introduzido noutro, endereçado e envia-

do ao presidente da assembleia geral, por correio, registado, deven-
do a sua entrega nos correios ser feita até três dias antes da reali-
zação da assembleia eleitoral.

ARTIGO 30.º

1 � As listas para cada um dos corpos sociais serão votadas em
bloco, considerando-se eleita aquela que tiver maioria relativa dos
votos.

2 � A contagem dos votos ter-se-á por definitiva logo que o
presidente da mesa da assembleia geral considere ter decorrido o
prazo suficiente para a recepção dos votos por correspondência,
prazo esse que, só em caso excepcional demora na distribuição do
correio, poderá ultrapassar o último dia após a realização da
assembleia geral eleitoral.

ARTIGO 31.º

1 � O património da Associação é constituído:
a) Pelas quotas dos sócios;
b) Pelos rendimentos dos bens que, excepcionalmente, venha a

adquirir;
c) Pelos subsídios, donativos, doações, heranças ou legados que

vierem a ser-lhes concedidos.

ARTIGO 32.º

1 � A Associação poderá reservar parte dos seus bens a fundos
especialmente destinados a potenciar determinado tipo de activida-
des, ou especialmente vinculados às secções especializadas.

2 � Estes fundos especiais poderão ser aplicados, inclusivamente,
na concessão de bolsas ou subsídios para estudo, trabalhos de in-
vestigação, trabalhos de carácter social, etc.
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3 � A instituição de qualquer fundo e a determinação dos valores
a eles reservados competem à assembleia geral, mediante proposta do
conselho fiscal ou de um número de sócios não inferior a 10%, e
importará a aprovação de um regulamento mínimo de onde conste,
nomeadamente:

a) A designação do fundo;
b) A aplicação em função da qual o fundo é criado;
c) Os critérios e formas de que tal aplicação terá de revestir;
d) A forma de comunicação dos bens entre o fundo e o restante

património;
e) O órgão ou secção incumbido de gerir o fundo.
§ único. Na falta de indicação a que se refere a alínea e) deste

número, a gestão do fundo cabe à direcção, nos termos estatutários.

ARTIGO 33.º

1 � A dissolução da Associação só se verificará por delibera-
ção da assembleia geral, tomada em reunião expressamente
convocada para o efeito, e desde que votada pela maioria de três
quartos do número total dos sócios da Associação.

2 � A assembleia geral que tomar qualquer das deliberações
deverá, obrigatoriamente, fixar os termos em que se processará a
sua liquidação, não podendo, em caso algum, os bens da Associa-
ção ser atribuída pelos sócios.

ARTIGO 34.º

Quaisquer dúvidas ou omissões dos presentes estatutos serão ul-
trapassadas de acordo com as normas gerais em vigor, na sua fal-
ta, por deliberação da assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000061893

APOGERIS � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE GESTÃO DE RISCOS E SEGUROS

Certifico que, por escritura outorgada em 5 de Julho de 2002,
exarada a fls. 112 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 4-B,
do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, a
cargo da notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes Vitorino,
foi constituída uma Associação, denominada APOGERIS � Asso-
ciação Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros, com sede na
Avenida da Boavista, 1245, 3.º, esquerdo, freguesia de Lordelo do
Ouro, Porto.

A Associação tem como objectivos: a promoção e desenvolvi-
mento da administração e gestão de riscos, como actividade cientí-
fica e de investigação ao serviço dos seus membros e da socieda-
de em geral.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000064953

FEDERAÇÃO INTERRELIGIOSA INTERNACIONAL
PARA A PAZ MUNDIAL

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2002, lavrada a
fl. 49, do livro de notas n.º 405-L, do 20.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo da notária Isabel Catarina Portela Guimarães Neto
Ferreira, entre a Associação para a Unificação do Cristianismo
Mundial, José Sérgio da Rosa Vieira e Ainda da Conceição Borges
dos Reis, foi constituída uma associação, que adoptou a denomi-
nação de Federação Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial,
que vai ter a sua sede na Avenida de D. Carlos I, 11-B, freguesia
da Damaia, concelho de Amadora, e a qual tem como objec-
to: promover o diálogo entre as diferentes denominações religiosas
com vista à Paz Mundial, os membros da Associação podem ser
efectivos e associados; os efectivos podem ser eleitos e os associa-
dos não têm direito a voto.

Um membro pode ser excluído sempre que se verifique a práti-
ca de actos dolosos que ponham em causa a prossecução do objecto
da Associação, assim como os fins que esta se propõe atingir.

Está conforme ao original.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante, Lucinda Maria Lourenço
da Mata Mendes Martins. 3000056757

CULTIVARTE � ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUARTETO
DE CLARINETES DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 16 de Abril de 2002, lavrada de fl. 91 a
fl. 92, do livro de notas para escrituras diversas n.º 5-C, do Cartório
Notarial de Mora, foi constituída uma associação cultural sem fins lucra-
tivos, com a denominação de CULTIVARTE � Associação Cultural
Quarteto de Clarinetes de Lisboa, com sede na Estrada Caminho da Ser-
ra, 4, na freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

A Associação tem por objectivo:
1) A divulgação e promoção da música, nomeadamente na área

do ensino e da interpretação do Clarinete, cooperando com a ad-
ministração na realização dos seus fins;

2) Para a prossecução do seu objectivo, a Associação promoverá:
a) Cursos;
b) Concertos;
c) Conferências;
d) Concursos;
e) Exposições;
f) Outras actividades consideradas adequadas.
A Associação tem duas categorias de sócios: honorários e efectivos.
São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a direcção

e o conselho fiscal.

Está conforme o original na parte transcrita e certificada.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante, Etelvina Maria Teles Bar-
beiro Mendes. 3000065888

LUSO-DYNAMIS � ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico que, por escritura de 17 de Setembro de 2001, exarada
a fls. 90 e seguintes, do livro de notas n.º 505-L, do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado Carlos Manuel
da Silva Almeida, foi constituída uma Associação, com duração
ilimitada, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua de Ovar, lote 557-A, 1.º, B, freguesia de Marvila, con-
celho de Lisboa, da qual consta o seguinte:

Denominação: Luso-Dynamis � Associação Juvenil.
Sede: Rua de Ovar, lote 557-A, 1.º, B, freguesia de Marvila, con-

celho de Lisboa.
Fins: a Associação tem como objecto promover a valorização e

qualificação académica, cultural e profissional dos jovens portugue-
ses, através da promoção, organização e apoio de iniciativas de
carácter formativo, cultural, recreativo e desportivo.

Admissão: são associados todos os jovens de idade compreendi-
da entre os 18 e os 30 anos de idade, que por sua vontade, quei-
ram aderir à Associação, que preencham os requisitos estabeleci-
dos nestes estatutos e que colaboram na prossecução do objecto do
objectivo da Associação, as pessoas e entidades que, pelos seus
méritos ou pelos seus serviços relevantes prestados à Associação,
sejam como tal declarados pela assembleia geral mediante iniciati-
va desta ou por proposta da direcção devidamente fundamentada.

Exclusão: perde a qualidade de associado, o membro que assim
o requeira e o associado que ultrapasse os 30 anos de idade.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Zita Alexan-
dra Rodrigues Santos. 3000065873

O CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO TORREJANO

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 146 e seguin-
tes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 111-F, do 1.º Car-
tório Notarial de Tomar, foram alterados os artigos 1.º e 2.º do
capítulo I, os artigos 3.º, 4.º e 5.º do capítulo II, os artigos 6.º e 7.º
do capítulo III, os artigos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14.º da
Secção I (Da assembleia geral), os artigos 15.º, 16.º e 17.º da sec-
ção II (Da direcção), os artigos 18.º e 19.º da secção III (Do con-
selho fiscal), os artigos 20.º e 21.º da secção IV (Das disposições
gerais), os artigos 22.º e 23.º do capítulo IV (Do património e das
receitas), os artigos 24.º, 25.º e 26.º do capítulo V (Da dissolução,
liquidação e disposições gerais ou transitórias) dos estatutos da
associação denominada CRIT � Centro de Recuperação Infantil
Torrejano, com sede em Torres Novas, passando a dita associação
a usar a denominação de O Centro de Reabilitação e Integração
Torrejano, com sede na Avenida do Bom Amor, Casal das Vinhas
Mortas, em Torres Novas.
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É certidão de teor parcial que extraí e vai conforme o original a
que me reporto, declarando que da parte omitida nada há em con-
trário que modifique, condicione, altere ou prejudique a parte trans-
crita.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Eugénia Maria Vieira
Arrabaça. 3000064055

ESCOLA DE FUTEBOL FERNANDO PIRES � ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fls. 12 e seguin-
tes, do livro de notas n.º 913-B, do 2.º Cartório Notarial de Braga,
foi constituída uma Associação, com a denominação de Escola de
Futebol Fernandes Pires � Associação, com sede no lugar de
Areias de Cima, da freguesia de Este (São Pedro), deste concelho
de Braga, a qual tem por objecto a prática de actividades culturais,
desportivas e recreativas.

Mais certifico que os estatutos da Associação estipulam que po-
dem ser sócios da Associação, todos os indivíduos interessados em
participar nos fins previstos no seu objecto e que a lei o permita,
desde que residam ou trabalhem no concelho de Braga;

Que os mesmos estatutos estipulam ainda que poderão ser expul-
sos os sócios que pratiquem actos contrários aos fins da Associa-
ção ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio ou se

atrasem no pagamento das quotas por período igual ou superior a dois
anos.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002.� O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000057699

CLUBE PANTUFAS NA MONTANHA

Certifico que, por escritura de 15 de Maio corrente, exarada de
fl. 58 a fl. 60, do livro de escrituras diversas n.º 262-B, do 1.º Car-
tório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo do notário, li-
cenciado Rui Sérgio Teixeira dos Santos, foi constituída uma as-
sociação, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com
sede na Rua do Marco, 165, freguesia de Mogege, concelho de Vila
Nova de Famalicão, que durará por tempo indeterminado, tem por
objecto a promoção de actividades desportivas, nomeadamente des-
portos radicais, actividades de carácter cultural, recreativo, informa-
tivo, de solidariedade social e valorização do património da terra e
da qual qualquer pessoa pode ser associada desde que preencha os
requisitos legalmente exigidos para este tipo de associações.

Está conforme e confere com o original.

20 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Livração
Azevedo Sousa Cruz. 3000057336

DIVERSOS

AMPER � ACTIVIDADES MÚLTIPLAS DE PRODUÇÃO
DE ENERGIAS RENOVÁVEIS DE MOURA, E. M.

Certifico, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei
n.º 58/98, de 18 de Agosto, que, de fl. 51 a fl. 53 v.º do livro de
escrituras diversas n.º 138 do notariado privativo da Câmara Muni-
cipal de Moura, se encontra exarada a escritura de constituição da
empresa municipal de capitais maioritariamente públicos AMPER �
Actividades Múltiplas de Produção de Energias Renováveis de Moura,
E. M., cujo conteúdo e, bem assim, os respectivos estatutos se re-
produzem:

Escritura de constituição

Aos 11 dias do mês de Julho do ano de 2002, na cidade de Moura
e edifício da Câmara Municipal, perante mim, Joaquim José Lopes
Cadeirinhas, chefe da Divisão Administrativa da Câmara Municipal
de Moura e notário substituto, por ausência do notário em serviço no
estrangeiro, designado por despacho exarado pelo Ex.mo Sr. Presiden-
te da Câmara, em 10 de Janeiro de 2002, nos termos da alínea b) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Dr. José Maria Prazeres Pós-de-Mina, casado, natural da fregue-
sia de Pias, concelho de Serpa, residente na 1.ª Rua da Mouraria, 13,
em Moura, portador do bilhete de identidade n.º 5083502, emitido
pelo Serviço de Identificação Civil de Beja em 1 de Março de 2001,
na qualidade de presidente da Câmara Municipal, em representação do
município, entidade equiparada a pessoa colectiva n.º 502174153, no
uso dos poderes concedidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

2.º Dr. Mário Salgado Baptista Coelho, casado, natural da freguesia
da Ajuda, concelho de Lisboa, residente na Rua da Quinta de Cima,
12, Maceira, Dois Portos, titular do número fiscal de contribuinte
121559700, e Dr. Aníbal José Lamy, separado judicialmente, natural
da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na
Rua do Meio à Lapa, 51, 3.º, em Lisboa, titular do número fiscal de
contribuinte 122616790, na qualidade de administradores, em repre-
sentação da sociedade Renatura Networks.Com � Consultoria e Ser-
viços Ambientais, S. A., pessoa colectiva n.º 505118319, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Mafra sob o n.º 2709/
20010518, com sede na Quinta das Bicas, lugar do Funchal, Malveira,
e filial na Praça de Luís de Camões. 22, 3.º, direito, 1200-243 Lisboa,
e com poderes para o acto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, a do primeiro por ser do
meu conhecimento pessoal e por igual fundamento a qualidade em
que outorga e a legitimidade dos poderes para intervir neste acto, e a
dos segundos pela exibição dos seus bilhetes de entidade n.os 2062964
e 4891932, emitidos, respectivamente, pelos Serviços de Identifica-

ção Civil de Lisboa e do Porto em 17 de Junho de 1993 e em 14 de
Agosto de 1997, e quanto à qualidade e poderes que legitimam a sua
intervenção neste acto, por conferência da acta n.º 1 da assembleia
geral da sociedade realizada em 25 de Novembro de 2000.

Pelos outorgantes, na qualidade em que cada um outorga, foi dito:
Que pela presente escritura e de harmonia com as deliberações

da Câmara Municipal de Moura e da Assembleia Municipal de Moura,
tomadas nas suas reuniões realizadas, respectivamente, em 17 de
Abril de 2002 e em 29 de Abril do mesmo ano, com a deliberação
do conselho de administração da Renatura Networks.Com �
Consultoria e Serviços Ambientais, S. A., de 17 de Abril de 2002,
constituem em nome das entidades suas representadas, nos termos
do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, uma em-
presa municipal de capitais maioritariamente públicos denominada
por AMPER � Actividades Múltiplas de Produção de Energias
Renováveis de Moura, E. M., adiante abreviadamente designada por
AMPER, E. M., titular do cartão provisório de identificação de
pessoa colectiva e entidade equiparada P 506184099, com sede em
Moura, na Praça de Sacadura Cabral, podendo, por deliberação do
seu conselho de administração, mudar a mesma e abrir delegações
nas freguesias do concelho de Moura, que tem por objecto princi-
pal a promoção, a produção e a distribuição de energias renováveis,
a produção e distribuição de água quente solar, bem como exercer,
acessoriamente, outras actividades relacionadas com o objecto prin-
cipal.

Que a AMPER, E. M., reger-se-á pela mencionada Lei n.º 58/98,
de 18 de Agosto, pelos estatutos aprovados pelos órgãos do municí-
pio, em cumprimento da mesma lei, de que me foi apresentado um
exemplar como documento complementar, elaborado nos termos do
artigo 64.º do Código do Notariado, o qual fica a fazer parte inte-
grante desta escritura, que os outorgantes declararam ter lido, tendo
perfeito conhecimento do seu conteúdo pelo que dispensam a sua
leitura, e, subsidiariamente, pelo regime das empresas públicas e, no
que neste não for especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às
sociedades comerciais;

Que o capital social da AMPER, E. M., é do montante de € 50 000,
integralmente realizado em dinheiro, correspondendo € 45 000 ao
município de Moura, através da entrega que faz, verba a sair pela
rubrica orçamental 0103080501 do seu orçamento, e € 5000 à
Renatura Networks.Com � Consultoria e Serviços Ambientais, S. A.,
depositado em instituição de crédito;

Que os membros do conselho de administração da empresa ficam
desde já autorizados a proceder ao movimento do capital para custear
despesas de constituição e início de actividade.

Assim o disseram e outorgaram, do que dou fé.
Arquivo, além de outros documentos:
Fotocópia dos estatutos da empresa AMPER, E. M., como docu-

mento complementar;
Certidões da deliberação da Câmara Municipal de Moura e da

Assembleia Municipal de Moura, tomadas, respectivamente, em 17 e
29 de Abril de 2002, comprovativas de que foi aprovada a criação da
empresa municipal AMPER, E. M.
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Foi-me exibido:
Certificado n.º 201681, comprovativo de admissibilidade da deno-

minação da empresa, emitido em 14 de Maio de 2002 pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, e cartão provisório de identificação
de pessoa colectiva e entidade equiparada P 506184099, cujas foto-
cópias arquivo depois de conferidas pelo respectivos originais;

Documento comprovativo do depósito no valor de € 50 000, efec-
tuado em 11 de Julho de 2002, na Caixa Geral de Depósitos;

Bilhetes de identidade e número de identificação fiscal dos segun-
dos outorgantes.

Não é devido imposto do selo, nos termos do artigo 5.º, alínea a),
da Lei n.º 150/99, de 11 de Setembro.

Esta escritura foi por mim lida aos outorgantes e aos mesmos ex-
plicado o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos
os intervenientes, com a advertência especial da obrigatoriedade do
registo deste acto no prazo de três meses, cumpridas que estejam as
formalidades legais previstas no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 58/98,
de 18 de Agosto, do que mostraram ficar cientes e por isso vão assi-
nar comigo.

Os Outorgantes: José Maria Prazeres Pós-de-Mina � Mário Sal-
gado Baptista Coelho �  Aníbal José Lamy. � O Notário Substitu-
to, Joaquim José Lopes Cadeirinhas.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que fica anexo e faz parte inte-
grante da escritura de constituição da empresa municipal de capi-
tais maioritariamente públicos.

Estatutos da AMPER � Actividades Múltiplas de
Produção de Energias Renováveis de Moura, E. M.

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A AMPER � Actividades Múltiplas de Produção de Energias
Renováveis de Moura, E. M., abreviadamente reconhecida como
AMPER Moura é uma empresa municipal de capitais
maioritariamente públicos, com duração indeterminada, criada ao
abrigo da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto.

ARTIGO 2.º

Sede

A AMPER Moura tem sede social em Moura, na Praça de Sacadura
Cabral, podendo mudar a sua sede e abrir delegações nas freguesias do
concelho, nos termos dos presentes estatutos.

ARTIGO 3.º

Objecto geral

1 � A AMPER Moura tem por objecto a promoção, a produção e
a distribuição de energias renováveis.

2 � A AMPER Moura tem também como objecto a produção e
distribuição de água quente solar.

3 � Acessoriamente outras actividades relacionadas com o objec-
to principal.

ARTIGO 4.º

Objectivos específicos

Para concretização do seu objecto, a AMPER Moura poderá reali-
zar, entre outras que lhe vierem a ser atribuídas, as seguintes acções:

a) Elaboração de estudos e de projectos conducentes à prossecução
dos seus fins;

b) Construção e gestão de centrais de produção de energias
renováveis;

c) Obras de construção, de reparação e conservação de infra-
-estruturas e edificações destinadas à prossecução dos seus fins, em
particular a produção de energias renováveis por empreitada ou por
administração directa;

d) Distribuição de energias renováveis e, bem assim, de outras ener-
gias não renováveis;

e) Apresentação de candidaturas a programas nacionais ou de âm-
bito comunitário, bem como outras propostas de engenharia finan-
ceira adequadas ao desenvolvimento dos seus fins, desde que para tal
devidamente autorizada pela assembleia geral;

f) Gestão da empresa ou de outras empresas que venha a criar;

g) Gestão dos serviços ou investimentos que vierem a ser constitu-
ídos no quadro dos fins da empresa, tendo por base, entre outros, sis-
temas modernos de informação e comunicação;

h) Promoção de acções de formação que potencializem o desen-
volvimento humano do pessoal que vier a estar ao dispor da empresa;

i) Participação em empresas, associações, federações, fundações,
sociedades ou outras pessoas colectivas, desde que tal participação
se mostre necessária ou conveniente à prossecução dos fins da em-
presa.

CAPÍTULO II

Da composição, competência e regime
de funcionamento dos órgãos

SECÇÃO I

Disposições gerais
ARTIGO 5.º

Órgãos

1 � São órgãos da AMPER Moura:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
2 � Todos os órgãos conservarão um registo actualizado das actas

das reuniões formais que vierem a realizar.

ARTIGO 6.º

Mandato

1 � Os membros dos órgãos sociais da AMPER Moura são nome-
ados por mandatos coincidentes com os dos titulares dos órgãos
autárquicos.

2 � A nomeação será feita por lista proposta pelo presidente da
assembleia geral, na qual se especificarão os cargos a desempenhar e
quem representará as pessoas colectivas previstas nos órgãos.

3 � Os membros dos órgãos sociais conservar-se-ão na efectividade
dos seus cargos até que os novos membros sejam nomeados e tomem
posse.

SECÇÃO II

Da assembleia geral
ARTIGO 7.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta por representantes dos deten-
tores do capital social da empresa.

2 � Os detentores do capital social, quando pessoas colectivas,
serão representados por uma pessoa, mediante nomeação por manda-
to ou ocasional, passada pela entidade responsável pela gestão daque-
la participação.

3 � Caso a participação no capital social concentre a representa-
ção em menos de cinco pessoas, os detentores do capital poderão
desdobrar a representação por mais de uma pessoa, de acordo com o
peso percentual de cada participação. Neste caso, deverá ser definido
em assembleia geral se a votação fica concentrada num só represen-
tante ou se é distribuída pelos representantes da entidade e por que
forma.

4 � Cada representante do capital social tem direito ao número
de votos correspondente à proporção da respectiva participação no
capital.

5 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e por dois secretários.

ARTIGO 8.º

Competências da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar, até 15 de Outubro de cada ano, os instrumen-

tos de gestão previsional relativos ao ano seguinte;
b) Apreciar e votar, até 31 de Março de cada ano, o relatório do

conselho de administração, as contas do exercício e a proposta de
aplicação de resultados, bem como o parecer do fiscal único referen-
tes ao ano transacto;

c) Eleger os membros dos órgãos sociais e os secretários da mesa
da assembleia, uma vez que a presidência desta caberá ao representan-
te do município;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 193 � 22 de Agosto de 2002 17 854-(21)

d) Nomear e exonerar o presidente e demais membros do conselho
de administração;

e) Designar o fiscal único da empresa;
f) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis ou a realização de

investimentos em capital fixo de qualquer valor;
g) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de

capital, desde que para esse efeito exista maioria qualificada de votos,
ou se esta estiver concentrada num só sócio, desde que o fiscal único
o recomende por parecer escrito solicitado pelos sócios que se opo-
nham à alteração;

h) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos soci-
ais;

i) Autorizar a celebração de contratos-programa;
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a

empresa, podendo emitir os pareceres ou recomendações que
considerar convenientes.

ARTIGO 9.º

Convocatória e requisitos das deliberações

1 � O presidente da assembleia geral convocará por escrito, com
a antecedência mínima de 10 dias, as reuniões ordinárias e extraordi-
nárias do órgão a que preside.

2 � A assembleia geral será convocada sempre que representantes
de um quarto do capital o solicitem ao respectivo presidente, o qual
não pode opor-se a fazê-lo.

3 � A assembleia geral não poderá funcionar sem a presença dos
representantes da maioria do capital social.

4 � As deliberações serão tomadas por número de votos que re-
presentam a maioria do capital social.

SECÇÃO III

Do conselho de administração
ARTIGO 10.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
um dos quais é o presidente.

2 � Compete à assembleia geral a nomeação e exoneração do
presidente e demais membros do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração:
a) Gerir a empresa, praticando todos os actos e operações relati-

vos ao objecto social, incluindo a abertura de delegações ou a altera-
ção da sede;

b) Administrar o seu património;
c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis no

respeito pelas competências da assembleia geral quanto a estes assun-
tos;

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e
as normas do seu funcionamento interno, designadamente em maté-
ria de pessoal e da sua remuneração;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

f) Propor à assembleia geral a alteração dos estatutos, a dissolução
e a liquidação da empresa;

g) Propor à assembleia geral os instrumentos de gestão
previsional;

h) Preparar o orçamento da empresa de cada ano civil para apre-
ciação da assembleia geral;

i) Elaborar as contas do exercício e a proposta de aplica-
ção de resultados e remetê-las à assembleia geral para apre-
ciação;

j) Propor preços para os serviços prestados pela empresa;
k) Propor a aquisição de participações no capital de sociedades e

outras entidades;
l) Contratar empréstimos de longo, médio e curto prazos desde que

previstos nos instrumentos de gestão previsional aprovados ou auto-
rizados pela assembleia geral;

m) Apresentar propostas à assembleia geral sobre quaisquer outras
questões que interessem à actividade da AMPER Moura e que não
sejam de âmbito de gestão corrente.

2 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo em acta os
limites e as condições do seu exercício.

ARTIGO 12.º

Competência do presidente do conselho de  administração

1 � Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do órgão;
b) Convocar e presidir às reuniões;
c) Representar a empresa em juízo e fora dele;
d) Providenciar a correcta execução das deliberações;
e) Exercer os poderes que o conselho de administração lhe delegue;
f) Desempenhar as demais funções estabelecidas nestes estatutos e

regulamentos internos.
2 � Nas suas faltas e impedimentos, o presidente será substituído pelo

membro do conselho de administração por si designado ou, na falta de
designação, pelo membro do conselho de administração mais idoso.

3 � O presidente ou quem o substituir terá voto de qualidade.

ARTIGO 13.º

Requisitos das deliberações

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodicida-
de das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre
que seja convocado pelo presidente, por sua iniciativa, ou por reque-
rimento da maioria dos seus membros.

2 � O conselho de administração não poderá funcionar sem a
presença da maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria simples, tendo, em
caso de empate, o presidente voto de qualidade.

SECÇÃO IV

Do fiscal único
ARTIGO 14.º

Competências

A fiscalização da empresa é exercida por um revisor ou por uma
sociedade de revisores oficiais de contas nomeada pela assembleia geral,
a quem compete, designadamente:

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhes servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da empresa, ou
por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à assembleia geral informação sobre a
situação económica e financeira da empresa;

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a empre-
sa, a solicitação do conselho de administração ou da assembleia geral;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem como
sobre o relatório do conselho de administração e contas do exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias
a receber pela empresa;

i) Emitir a certificação legal das contas.

CAPÍTULO III

Do capital, fundos de reserva e aplicação
de resultados

SECÇÃO I

Do capital
ARTIGO 15.º

Montante

O capital inicial da AMPER Moura, integralmente realizado em
dinheiro, é fixado no montante de € 50 000.

ARTIGO 16.º

Prazo de realização

A realização do capital será efectuada no prazo máximo de três
meses.

ARTIGO 17.º

Aumentos de capital

Os eventuais aumentos de capital, quer sejam efectuados por dota-
ções ou outras entradas de valores quer por incorporação de reservas,
ficam dependentes de autorização da Câmara Municipal de Moura.
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SECÇÃO II

Dos fundos de reserva
ARTIGO 18.º

Fundo de reserva legal

1 � A AMPER Moura dispõe de um fundo de reserva legal.
2 � O fundo de reserva legal será dotado anualmente com pelo

menos 10 % do resultado líquido do exercício, deduzido da quantia
necessária à cobertura de prejuízos transitados.

3 � A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no
capital ou para cobertura de prejuízos transitados.

ARTIGO 19.º

Outros fundos de reserva

1 � A empresa poderá a qualquer momento criar outros fundos de
reserva, mediante proposta à assembleia geral apresentada pelo con-
selho de administração ou pelo fiscal único.

2 � A proposta de criação de novos fundos conterá o conjunto de
regras previstas para a sua utilização, nomeadamente as restrições a
que fica sujeita, e será acompanhada de parecer dos restantes órgãos
sociais da empresa.

SECÇÃO III

Da aplicação de resultados
ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

1 � A aplicação dos resultados será proposta, de acordo com a lei
e os presentes estatutos, pelo conselho de administração no relatório
e contas do exercício que submete a aprovação da tutela.

2 � Sempre que a aplicação de resultados seja diferente da propos-
ta pelo conselho de administração, a assembleia geral deverá susten-
tar a decisão tomada.

CAPÍTULO IV

Das normas de gestão administrativa
e financeira

SECÇÃO I

Da forma de obrigar a empresa
ARTIGO 21.º

Forma de obrigar a empresa

1 � A empresa obriga-se pela assinatura de dois dos elementos do
conselho de administração, sendo um deles o seu presidente ou o subs-
tituto designado.

2 � Em actos de gestão corrente e sem implicações financeiras e
ou patrimoniais é bastante a assinatura de qualquer dos membros do
conselho de administração.

SECÇÃO II

Normas de gestão
ARTIGO 22.º

Princípio geral

A gestão deve visar a viabilidade económica e o equilíbrio finan-
ceiro da empresa, mas também o seu crescimento e a sua participa-
ção na promoção do desenvolvimento local e regional.

ARTIGO 23.º

Instrumentos de gestão previsional

1 � A gestão económica da AMPER Moura é disciplinada pelos
seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais a anuais de actividades, de investimento e
financeiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

proveitos e orçamento de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional.

2 � O conselho de administração ou o fiscal único, após parecer
favorável daquele, poderão introduzir outros instrumentos de gestão
previsional que entendam adequados.

ARTIGO 24.º

Contabilidade

A contabilidade da AMPER Moura respeitará o Plano Oficial de
Contabilidade e deve atender às necessidades da gestão empresarial
bem como permitir um controlo orçamental permanente.

ARTIGO 25.º

Instrumentos de prestação de contas

1 � Os instrumentos de prestação de contas da empresa, a elabo-
rar anualmente com referência a 31 de Dezembro, sem prejuízo de
outros previstos em disposições legais, são os seguintes:

a) Balanço;
b) Demonstração dos resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos finan-

ciamentos concedidos a médio e longo prazos;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investi-

mentos;
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação

dos resultados;
h) Parecer do fiscal único.
2 � O relatório do conselho de administração deve permitir

uma compreensão clara da situação económica e financeira rela-
tiva ao exercício, analisar a evolução da gestão nos sectores da
actividade da empresa, designadamente no que respeita a investi-
mentos, custos e condições de mercado e apreciar o seu desen-
volvimento.

3 � O parecer do fiscal único deve conter a apreciação deste ór-
gão sobre a gestão e o relatório do conselho de administração, bem
como sobre a exactidão das contas e a observância das leis e dos es-
tatutos.

4 � O relatório anual do conselho de administração, o balanço,
a demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão pu-
blicados no Diário da República e num dos jornais mais lidos na
área.

SECÇÃO III

Normas financeiras
ARTIGO 26.º

Património

1 � O património da empresa é constituído pelos bens e di-
reitos recebidos ou adquiridos para ou no exercício da sua acti-
vidade.

2 � A AMPER Moura só poderá alienar ou adquirir património
imobilizado com autorização expressa da assembleia geral, ou nas
condições gerais por esta fixadas por escrito.

3 � A AMPER Moura não pode contrair empréstimos a favor das
entidades participantes nem intervir como garante de empréstimos
ou outras dívidas das mesmas.

ARTIGO 27.º

Receitas

Constituem receitas da empresa:
a) As provenientes da sua actividade;
b) O rendimento dos bens próprios;
c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhe sejam desti-

nados;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua

oneração;
e) As doações, heranças e legados;
f) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e longo

prazos, bem como da emissão de obrigações;
g) O produto dos contratos-programa que vier a celebrar;
h) Quaisquer outras que por lei ou contrato venham a perceber.

ARTIGO 28.º

Contratos-programa

1 � A AMPER Moura poderá celebrar contratos-programa com a
Câmara Municipal de Moura ou com terceiros.
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2 � A celebração de contratos-programa com a Câmara Mu-
nicipal de Moura será de iniciativa desta última e deve responder
à prossecução de objectivos sectoriais, à realização de investi-
mentos de rendibilidade não demonstrada ou à adopção de preços
sociais.

3 � Os restantes contratos-programa poderão ser de iniciativa
de qualquer das partes, embora sujeitos a aprovação da assembleia
geral.

4 � Nos contratos-programa, que integrarão o plano de activida-
des .das empresas que neles sejam parte para o período a que respei-
tem, serão acordadas as condições a que as partes se obrigam para a
realização dos objectivos programados.

5 � Do contrato-programa constará obrigatoriamente o mon-
tante dos subsídios e das indemnizações compensatórias que a
empresa terá direito a receber como contrapartida das obriga-
ções assumidas.

ARTIGO 29.º

Tribunal de Contas

A gestão das empresas está sujeita ao controlo financeiro do Tri-
bunal de Contas, nos termos da lei.

SECÇÃO IV

Participação dos trabalhadores
ARTIGO 30.º

Participação dos trabalhadores na gestão da empresa

Os representantes dos trabalhadores serão ouvidos nas matérias
respeitantes às condições de trabalho e remunerações do pessoal.

ARTIGO 31.º

Forma de participação dos trabalhadores
na gestão da empresa

1 � A participação dos trabalhadores na gestão da empresa, exerce-
-se da seguinte forma:

a) Apresentação ao conselho de administração de sugestões, reco-
mendações e críticas tendentes à formação profissional dos trabalha-
dores e, em geral, à melhoria da qualidade de vida no trabalho a das
condições de higiene e segurança;

b) Defesa junto do conselho de administração dos legítimos inte-
resses dos trabalhadores;

c) Participação na gestão das obras sociais da empresa.
2 � Os trabalhadores adoptarão, de acordo com as formas legais,

a forma de organização que entenderem conveniente para o exercí-
cio da sua participação na gestão.

CAPÍTULO V

Disposições diversas e transitórias

ARTIGO 32.º

Extinção e liquidação da empresa

1 � A extinção da AMPER Moura é da competência da assembleia
geral.

2 � A deliberação de extinção para pôr termo à actividade desen-
volvida pela empresa deve ser devidamente fundamentada.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2002. � O Notário Privativo Substituto, Joaquim
José Lopes Cadeirinhas. 3000065012
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AVEIRO
AROUCA

RÁDIO REGIONAL DE AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 223/
890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502098791.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102544

ELECTRO IRMÃOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 374/
170594; identificação de pessoa colectiva n.º 503257036.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102540

LEONEL DE PAIVA CARVALHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 378/
230694; identificação de pessoa colectiva n.º 503258393.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102537

TRANSPORTES JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 312/
180292; identificação de pessoa colectiva n.º 502705523.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102536

REQUINTE DE AROUCA � PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 618/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504863690.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102535

OVIARIA � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 502;
identificação de pessoa colectiva n.º 504235524.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102533

CARLOS ALBERTO GONÇALVES BRITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 697/
010706.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102532

IMOBILIARIA � CACILDA & ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 547/
981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504292080.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102528

ALJUPA � ALUMÍNIOS REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 474/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 504038494.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102525

CATATUA AZUL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 664/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 504475258.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102524

DIGISTART � SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 686/
010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505451913.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102521

CARLOS FERNANDES MENDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 184/
020982; identificação de pessoa colectiva n.º 501311947.

4. Empresas � Registo comercial
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102518

CONSTRUÇÕES CANELALOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 610/
000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504770594.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102515

H. C. � MATERIAL DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA
ELECTRÓNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 673/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505510740.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102513

TABACARIA � O CHARUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 461/
230597; identificação de pessoa colectiva n.º 504041614.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102511

CAMARC COMP � EMBALAGENS E COMPONENTES
EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 657/
010306; identificação de pessoa colectiva n.º 505298244.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102508

BAZAR E PAPELARIA FERREIRA DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 749/
011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505807769.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102504

V. M. M. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 370/
030294; identificação de pessoa colectiva n.º 503169480.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102502

FÁBRICA COMPONENTES PARA CALÇADO ALGIPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 277/
311090; identificação de pessoa colectiva n.º 502478713.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102499

ANTÓNIO PORTUGAL ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 292/
190391; identificação de pessoa colectiva n.º 502547073.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102497

CLÍNICA MÉDICO � DENTÁRIA DA SENHORA DA MÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 545/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504257390.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102496

ADRIANO DE SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 57/
180360; identificação de pessoa colectiva n.º 500009880.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102493

EUGÉNIO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 739/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505799030.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102491

CLENPORTE � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 477/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 502905565.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102490

CONSTRUÇÕES � PEREIRA & ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 691/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 504054910.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102488

CELVISO � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 448/
051296; identificação de pessoa colectiva n.º 503875236.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102534

AGROMANSORES � COMÉRCIO, FABRICO E IMPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 566/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504327470.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102530

ANTÓNIO CASTRO PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 574/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504704982.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102529

CLUBE DO ALUNO � SALA DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 508/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504249363.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102526

ESTEVES & LOUSADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 505652110.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial por
quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à prestação
de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102522

FÁBRICA DE MÓVEIS � TAVARES E FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 325/
060792; identificação de pessoa colectiva n.º 502801840.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102519

IRMÃOS NELSONE & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 527/
980713; identificação de pessoa colectiva n.º 504235567.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102516

ANTÓNIO PIMENTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 341/
240393; identificação de pessoa colectiva n.º 502965800.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102514

GOMES & LAMEIRINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 667/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505458497.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102510

J. LISBOA & M. SANTOS � INDÚSTRIA DE CORTE
E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 680/
010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505476606.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102507

AROUGÁS � ARMAZENISTAS E INSTALADORES REDES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 499/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504150308.
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Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102505

MANUEL DE ALMEIDA RIBEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 480/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 503964492.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102500

OURIVESARIA CORDÃO DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 405/
060495; identificação de pessoa colectiva n.º 503427551.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102498

ROBUSTA ASO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 440/
150796; identificação de pessoa colectiva n.º 503692514.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102495

SERRANA DA FREITA � ADEGA REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 492/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504110543.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102492

TÁXIS FEITEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 617/
000210; identificação de pessoa colectiva n.º 504820117.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comer-
cial por quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000102482

TÁXIS TIAGO MOREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 640/
000901; identificação de pessoa colectiva n.º 504979493.

Certifico terem sido depositados na pasta da sociedade comercial por
quotas com a firma em epígrafe os documentos relativos à prestação
de contas referentes ao ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes Ferreira
Martins. 1000102476

AVEIRO

SEMPRE EM NEGÓCIOS � COMÉRCIO
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5418/
020507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020507.

Certifico que por escritura outorgada em 7 de Maio de 2002, de
fl. 98 a fl. 99 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 197-A
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, foi constituída entre Pedro Alexandre da Silva Fidalgo
Pereira, solteiro, maior e António José da Silva Alves, casado com
Rosa Maria da Cruz Ferraz, uma sociedade comercial por quotas
com a denominação em epígrafe que se regerá pelo acto social
constante da dita escritura o qual segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sempre em Negócios � Comér-
cio de Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Espi-
nho, 13, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de telecomunicações,
material electrónico, eléctrico e afins; sistemas de videovigilância,
prestação de serviços técnicos relacionados com as áreas mencio-
nadas e afins e representações de equipamentos electrónicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Pedro Alexandre da Silva Fidalgo Pereira e António José
da Silva Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares até ao montante global igual ao décuplo do capital soci-
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al, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e
a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibe-
re o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e para adquirir para esta quais-
quer bens móveis, designadamente equipamentos e veículos auto-
móveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de arren-
damento bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade to-
dos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Loura
Martins. 1000101711

KANANGA RANGA � ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5423/
020304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020304.

Certifico que por de 4 de Março de 2002, exarada a fl. 135 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 188-A no Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi consti-
tuída por Lino Manuel da Silva Vinagre, casado e Cristiano Trin-
dade Marcelino, casado, a sociedade em epígrafe e que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kananga Ranga � Espectá-
culos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Avelino Dias
Figueiredo, 48, freguesia de Eixo, concelho de Aveiro.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de espectáculos musicais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Lino Manuel da Silva Vinagre e Cristiano Trindade
Marcelino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e
para adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing
e ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme .

24 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101691

FRIGLIBRE � REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
FRIGORÍFICOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula
n.º 5426/020621; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020621.

Certifico que por escritura de 20 de Junho de 2002, exarada a
fl. 19 do livro de notas para escrituras diversas n.º 148-C, do 1.º
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Aveiro, foi constituída por Rui Jorge dos Santos Duarte e mulher
Maria Alice da Costa Bartolomeu, a sociedade em epígrafe e que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRIGLIBRE � Reparação de
Equipamentos Frigoríficos Industriais, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Brejo, 108, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de
equipamentos frigoríficos industriais e domésticos.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por duas quotas, uma no valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Rui Jorge dos Santos Duarte e
outra de 250 euros, pertencente à sócia Maria Alice da Costa
Bartolomeu.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

4.º

 A gerência da sociedade, fica afecta ao sócio Rui Jorge dos
Santos Duarte, bastando a sua assinatura para que a sociedade fi-
que obrigada em todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte quando feita a estranhos
depende do prévio consentimento da sociedade que se reserva o
direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

Está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101556
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NOVA GERAÇÃO � EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5405/
020523; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: (of.) 1 e 2/020621.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Celso Alberto Alves Fialho Rico,

por renúncia, em 18 de Junho de 200.
Designação de gerente.
Nomeado: o sócio Bruno Abel Alves Fialho Rico.
Data da deliberação. 18 de Junho de 2002.

Está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101555

SANTA MARIA DA FEIRA

SERAFIM DA SILVA DUARTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial de Chafariz, 3.º, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7675/020325; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/020325.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Serafim da Silva Duarte, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede no Centro Comercial de Chafariz, 3.º, da
freguesia de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste em actividades de medicina dentária.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao único sócio.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comer-
ciais, o sócio único exerce as competências das assembleias gerais
podendo a todo o tempo, designar um ou mais gerentes, registan-
do a respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o efeito e
assinada por ele.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é desde já desig-
nado gerente, o referido sócio, ao qual competirá a representação
da Sociedade em juízo e fora dele.

6.º

A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1 do Código das
Sociedades Comerciais, e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado
a realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que enten-
da úteis ou convenientes à prossecução do objecto social.

Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebrados
pelo sócio único e a Sociedade devem ser patenteados conjuntamen-
te com o relatório de gestão e dos documentos de prestação de
contas.

8.º

A Sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia parta a gerência de praticar todos os actos da sua competência,

ficando desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movimen-
tação de contas bancárias que forem necessários ao giro comercial.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000087378

SEVER DO VOUGA

MENDES & LOUREIRO � COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 37/610216; identificação de pessoa colectiva n.º 500216037;
data da apresentação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102244

IRMÃOS CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 97/760708; identificação de pessoa colectiva n.º 500606617;
data da apresentação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102241

PEREIRA & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 333/950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503493023;
data da apresentação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102239

AUTO-PNEUS DIAMANTINO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 395/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504055682;
data da apresentação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102237

FSO � FERNANDO SILVA OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 474/000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504469096;
data da apresentação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102235

FAROLCAR � ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrí-
cula n.º 68/820601; identificação de pessoa colectiva
n.º 501260790; data da apresentação: 20020625.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 1000102233

V. T. R. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 475/000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504899597;
data da apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102230

SOCIEDADE PANIFICADORA ESTRELA SEVERENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 70/621115; identificação de pessoa colectiva n.º 500267570;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102228

SOCIEDADE DE MADEIRAS DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 20/670606; identificação de pessoa colectiva n.º 500267340;
data da apresentação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102226

MARTINS & COUTINHO � CONSTRUÇÕES EM AÇO INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 352/960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503648825;
data da apresentação: 20020604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102224

CONSTRUÇÕES ALTO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 300/941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503290289;
data da apresentação: 20020617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102223

MIRTILUSA � SOCIEDADE DE PRODUTORES
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 310/941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503320064;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda Tavares
Rodrigues Loureiro. 1000102248

INVIMOCER � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 497/010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505188546;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102243

ANTÓNIO TAVARES FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 402/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504109693;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102242

CASA DO SOBRAL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 453/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504415956;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102240

PECOCHAPA � MONTAGENS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 504/010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505451425;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102238

INALFISA � CONSTRUÇÕES METALOMÊCANICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 403/980312; identificação de pessoa colectiva n.º 504109898;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102236

UNISA � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 468/000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504754890;
data da apresentação: 20020624.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102234

TRANSPORTES ANTÓNIO CORGAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 452/990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504453467;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102232

RESTAURANTE MIRA VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 208/030709; identificação de pessoa colectiva n.º 503036226;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102231

PEREIRAS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 107/881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502082763;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102229

A. SILVA MATOS � METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 6/800617; identificação de pessoa colectiva n.º 500988196; data
da apresentação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 1000102222

BEJA
ALVITO

FEIO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 59/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º 504718690.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora em substituição, Carla
Cristina Marques Santos Costa Gonçalves. 1000101834

VALÉRIO & VALÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 11/
930810; identificação de pessoa colectiva n.º 503044636.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
respeitante ao ano de exercício de 2001.

Está conforme.

1 de Julho de 2002. � A Conservadora em substituição, Carla
Cristina Marques Santos Costa Gonçalves. 1000101532

VIDIGUEIRA

PINTO JANEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 61/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504235001; data de
entrega dos documentos: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Pal-
ma da Rosa Ferro Carvalho. 1000101835

T. T. S. � TRANSPORTE E TERRAPLANAGENS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 38/
950317; identificação de pessoa colectiva n.º 500911169; data de
entrega dos documentos: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Pal-
ma da Rosa Ferro Carvalho. 1000101833

RAMALHO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 59/
980817; identificação de pessoa colectiva n.º 501355049; data de
entrega dos documentos: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Pal-
ma da Rosa Ferro Carvalho. 1000101831

CONSTANÇA RAMALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 47/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503905615; data de
entrega dos documentos: 27062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Pal-
ma da Rosa Ferro Carvalho. 1000101830

A. S. MATOS ROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 24/
690321; identificação de pessoa colectiva n.º 500004781; data de
entrega dos documentos: 24062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Palma
da Rosa Ferro Carvalho. 1000101828

SOALHEIRA & CARDOSO
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 71/
000222; identificação de pessoa colectiva n.º 504871960; data de
entrega dos documentos: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Alhinha Ramalho Sesinando. 1000101827

ANTÓNIO PEDRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 49/
970922; identificação de pessoa colectiva n.º 501998101; data de
entrega dos documentos: 01072002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Pal-
ma da Rosa Ferro Carvalho. 1000101794

NIVIPE � DISTRIBUIÇÃO DE SUMOS E REFRIGERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vidigueira. Matrícula n.º 27/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503128350; data de
entrega dos documentos: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Estela Maria Pal-
ma da Rosa Ferro Carvalho. 1000101246

BRAGA
CELORICO DE BASTO

DOMINGOS TEIXEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 117/890411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502141999; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101046

BASTIAN � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 263/980223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504072838; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Sil-
va Ribeiro Teixeira. 1000101049

UNIBASTO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 395/010704; identificação de pessoa colectiva
n.º 505604132; data da apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000102365

FERJOTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 430/011119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505605562; data da apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000102362

ROLANDO ALVES & ALVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 389/010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 505558246; data da apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000102358

SOLIBASTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 279/981023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504252976; data da apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000102353

VERVINUS � COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 425/011109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505723255; data da apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000102351
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MARINHO & ISABEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 359/001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505108275;
data da apresentação: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000102347

AGRICORGO � GRANJA AVÍCOLA DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 175/940126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503121665; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102345

GASOBASTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 277/980910; identificação de pessoa colectiva
n.º 504222961; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102344

TRANSPORTES ALBINO VIERA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 314/991117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504653571; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102342

TERRAS DE MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 327/000324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504895907; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102337

SORB � SERVIÇOS AGRO-FLORESTAIS
E TOPOGRAFIA BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 434/011204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505611724; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Sil-
va Ribeiro Teixeira. 1000101050

JOSÉ JOAQUIM FREITAS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 457/020308; identificação de pessoa colectiva
n.º 505788225; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101053

EMBAMADEIRA � EMBALAGENS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 164/930603; identificação de pessoa colectiva
n.º 502997850; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101054

TRANSPORTES DE MERCADORIAS BESSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 152/920528; identificação de pessoa colectiva
n.º 502770163; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101056

DONFUMO � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 319/000214; identificação de pessoa colectiva
n.º 504771248; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101058

BOVICAR � INDÚSTRIA DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 106/880203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501929258; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101060
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NOVELBASTO � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 273/980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504181971;
data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101063

CONFECÇÕES BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 427/011112; identificação de pessoa colectiva
n.º 505710846; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101065

TRANSPORTES EURO-PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 313/991111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407732; data da apresentação: 020628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101069

GUALI � TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 477/020702; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/020702.

Certifico que, entre António Gualdino Nogueira Alves e Maria
Amélia Teixeira Pereira, foi constituída a seguinte sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 7 de Junho de 2002, no Cartório Notarial de Celorico de
Basto, perante mim, José Manuel Teixeira, notário do concelho
compareceram como outorgantes:

1.º António Gualdino Nogueira Alves (contribuinte fiscal
n.º 191906255), casado com Maria Amélia Teixeira Pereira, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Veade,
Celorico de Basto, onde reside na Rua de 2 de Maio, Boucinha;

2.º Maria Amélia Teixeira Pereira (contribuinte fiscal
n.º 190194685), mulher dele primeiro outorgante, natural da dita
freguesia de Veade, e com o marido convivente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem ente si uma sociedade comercial por quotas que se regerá
pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GUALI � Transportes Nacio-
nais e Internacionais, L.da, e terá a sua sede na Rua de 2 de Maio,
Boucinha, Veade, Celorico de Basto.

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

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes nacionais e internacio-
nais rodoviários de mercadorias e passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
25 000 euros, cada, pertencentes aos sócios António Gualdino No-
gueira Alves e Maria Amélia Teixeira Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for
deliberado em assembleia geral.

3 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios António
Gualdino Nogueira Alves e Maria Amélia Teixeira Pereira.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
nas condições deliberadas em assembleia geral e com o acordo
unânime dos sócios, até ao décuplo do capital social.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 1000101071

PREDIMAZOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 138/910730; identificação de pessoa colectiva
n.º 502655844; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101074

BEPAGUIMA � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 316/991202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504552317; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101075

CASIBASTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 336/000601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504893068; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101077

ARQUIBASTO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 278/981009; identificação de pessoa colectiva
n.º 504243160; data da apresentação: 020628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da Sil-
va Ribeiro Teixeira. 1000101079

DISTRIBASTO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 166/930715; identificação de pessoa colectiva
n.º 503027057; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101081

MANUEL MARINHO DA COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 108/951120; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101082

PROMOBASTO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 357/001205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505245434; data da apresentação: 020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000101083

CLÍNICA DENTÁRIA RUI CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 344/000718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505082020; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102395

OLIVEIRA & PINTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 342/000630; identificação de pessoa colectiva
n.º 505042436; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102399

CRHF � CONSULTORIA, RECURSOS HUMANOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 379/010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505477408;
data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano
de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102401

ANABELA NOVAIS DA COSTA PINTO � CONTABILIDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 409/010831; identificação de pessoa colectiva
n.º 505752573; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102404

DPM � EXPLORAÇÃO DE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 335/000525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504882350; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102408

PSICOCELORICO � CENTRO MÉDICO PSICO
TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO DE TERRAS DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 369/010315; identificação de pessoa colectiva
n.º 505381613; data da apresentação: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos da prestação de contas, referentes ao ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 1000102411

FAFE

INFAFE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 943/
950418; identificação de pessoa colectiva n.º 503401439.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101028

CASTRO NOVAL & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 242/
790726; identificação de pessoa colectiva n.º 500718083.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101030

MOURA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 76/
660705; identificação de pessoa colectiva n.º 500909350.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101033

CAVIFAFE � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE VINHOS DE FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1142/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503988294.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101035

DOMINGUES � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 647/
910123; identificação de pessoa colectiva n.º 502487330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101037

CADEINOR � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1052/
961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503757730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101130

FERREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 102/
691007; identificação de pessoa colectiva n.º 500352461.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101103

ALBANO LEITE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 212/
780428; identificação de pessoa colectiva n.º 500775389.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101108

JOÃO GONÇALVES & ARAÚJO � COMÉRCIO DE FIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1498/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505358190.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101112

ESTORFAFE � ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1384/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504810030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101115

PROVOCA ARTE � MATERIAL DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1726/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505643855.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101119

ALFREDO FREITAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 974/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503494640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101122

JOSÉ DA ROCHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 93/
681107; identificação de pessoa colectiva n.º 500499209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101125

SERRALHARIA DE LUÍS CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 490/
880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502026910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101128
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OÁSIS PARAÍSO � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1189/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504116703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101131

CASTRO, OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 265/
800612; identificação de pessoa colectiva n.º 500943206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101138

FAFIRCO � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1711/
010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505642301.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101143

FIRMINO MARINHO SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1500/
010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505332205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101144

JOAQUIM LIMA & LEITE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 531/
890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502125136.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101145

IMOTUTIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1635/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505529610.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101147

AUTOMÓVEIS M. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 616/900702;
identificação de pessoa colectiva n.º 502374101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101211

J. & C. PEREIRA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1090/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 503812757.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101208

BORDILINDA � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1035/
960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503711578.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101207

CAMIFUSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1436/
000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505060582.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101205

TIAGAUTO � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 713/
920131; identificação de pessoa colectiva n.º 502690445.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101202

M�ADNESS � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1143/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503988286.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101200
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IMOPETRIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1425/
000803; identificação de pessoa colectiva n.º 505041456.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101199

ELMATE � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: S. Gidos, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 481/
880311; identificação de pessoa colectiva n.º 501949275.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas referentes ao
ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101189

NELSON PEREIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Bouçó, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 642/
910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502478047.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas referentes ao
ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101187

NOSFIOS � COMÉRCIO DE FIOS, L.DA

Sede: Bouçó, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1105/
970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503861162.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas referentes ao
ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101186

ANDRADE & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1552/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505466627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101182

ADICOSTA � FÁBRICA DE PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1526/
010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505413655.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101180

CLÍNICA DR. NUNO R. SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1329/
990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504466453.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101178

IMOBILIÁRIA MARINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1445/
001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505033909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101176

VIKTORSPORT � FABRICO DE PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1834/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505688034.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101173

MARIA FREITAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1649/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505513226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101170

JOAQUIM COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1319/
990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504523953.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101167

CARVABEL � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1829/
011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505751402.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101163

ADRIANO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 888/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503209171.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101160

ANATEX � TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1260/
990126; identificação de pessoa colectiva n.º 504563386.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101155

BELA CIDADE � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1286/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504323946.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101152

IRMÃOS COSTA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1765/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505584930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101149

FATILINO � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 482/
880208; identificação de pessoa colectiva n.º 501931252.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101151

TIMOFREITAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1147/
971120; identificação de pessoa colectiva n.º 504001280.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101153

NORTURBI � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1076/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503792640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101156

S. VICENTE CONSTRÓI � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1922/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505811260.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101158

PATIBI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1801/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505696533.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101161

H. PEREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 344/
831021; identificação de pessoa colectiva n.º 501546340.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101164

FAFMÚSICA � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1336/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504673114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101166

LAJIGANGA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1865/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505808838.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

3 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101169
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ANTÓNIO FREITAS CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 765/
920703; identificação de pessoa colectiva n.º 502796774.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101172

MEDIFAFE � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 854/
931117; identificação de pessoa colectiva n.º 503089893.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101174

FLUXOIBÉRIA � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1472/
010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505250373.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101132

DOMINGOS CASTRO LOPES � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1629/
010712; identificação de pessoa colectiva n.º 505367629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101135

GUIMARÃES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 898/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503229237.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101137

MACHADO, FERNANDES & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 425/
870108; identificação de pessoa colectiva n.º 501765948.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102073

BRUDIANA � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1088/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503812900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102072

IRMÃOS MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1895/
011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505582309.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102071

JÚLIA CELESTE ARAÚJO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 700/
911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502681713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102070

PROEXPERT � GESTÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1314/
990629; identificação de pessoa colectiva n.º 504409204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102068

SOUSA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1140/
971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503988235.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000102080

IMOBE � EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1141/
971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503988227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000102079

GUISETEX � PASSAMANARIAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1238/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504277057.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102078

ELÉCTRICO BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1065/
961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503781592.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102077

COELHO & DURÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1501/
010409; identificação de pessoa colectiva n.º 505414333.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102076

CONFECÇÕES FERNANDES CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1561/
010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505467186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102075

JOV�S BAR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1053/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503757713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101140

FRANCISCO BRANCO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1399/
000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504936018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101141

COSTA & JORDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 668/
910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502584734.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa
Peixoto. 1000101142

NOGUEIRA FREITAS & TERESA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1776/
010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505628830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101146

AQUECIFAFE � INDÚSTRIA DE PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1330/
990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504493914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101148

GESSIGOLÃES � APLICAÇÃO DE GESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1722/
010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505600188.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101659

MARIA MADALENA COSTA FREITAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1427/
000817; identificação de pessoa colectiva n.º 505054140.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101651

COSTA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 185/
770630; identificação de pessoa colectiva n.º 500671095.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101644

NOVAIS & FILHO � GESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1669/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505491486.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101641

BASTOS & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1779/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 504791486.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101637

MÁRMORES E GRANITOS SALGADO & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1079/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503792675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102291

GRAVOTÊXTIL � SOCIEDADE DE ACABAMENTOS
TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 354/
840406; identificação de pessoa colectiva n.º 501481303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102290

A. C. R. � SOCIEDADE GESTORA DE PUBLICIDADE
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 873/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503172910.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102289

JOAQUINA CASTRO FERNANDES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1614/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505513544.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102287

J. CASTRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 111/
710315; identificação de pessoa colectiva n.º 500220581.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000102285

MARCELINA RIBEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1663/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505537222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000102284

CARLOS SOARES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 301/
811224; identificação de pessoa colectiva n.º 501221840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000102281

NELCRISTEX � EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1504/
010410; identificação de pessoa colectiva n.º 505402904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101993

ANTÓNIO CARVALHO MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1401/
000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504977911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101988

CASTRO & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1423/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505064162.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101980

ARMANDO NOVAIS & IRMÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1563/
010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505500043.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101973

GONÇALVES, PEREIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 250/
791122; identificação de pessoa colectiva n.º 500831696.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101972

MÁRIO JOSÉ FERNANDES NOGUEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 250/
791122; identificação de pessoa colectiva n.º 500831696.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101969

POJO & POJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1787/
010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505676052.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101966

DANIEL DE CASTRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 234/
790228; identificação de pessoa colectiva n.º 500834423.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101933

JOSÉ CASTRO E FILHOS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1163/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504062719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101931

MARFAFE � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 715/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502692847.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101930

ESFANI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 442/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 501825452.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101928

COSTA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 159/
960823; identificação de pessoa colectiva n.º 500598088.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101926

RIBOX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1784/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505722992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101635

ALEXANDRINA E COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1518/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505432641.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101628

MANUEL & FERNANDO MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1016/
960418; identificação de pessoa colectiva n.º 503638200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101625

A. FERREIRA LEITE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 226/
781227; identificação de pessoa colectiva n.º 500785732.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101622

GUEDINOX � MÁQUINAS TÊXTEIS, INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 583/891229;
identificação de pessoa colectiva n.º 502263768.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano
de 2001.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101619

ESCOLA DE CONDUÇÃO � DE PEREIRA CARVALHO
& SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 359/
840719; identificação de pessoa colectiva n.º 501587853.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101617

EURO PONTECAR, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1585/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505436183.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101614

ALBERTO CARLOS DA CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 379/
851003; identificação de pessoa colectiva n.º 501559248.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101612

PICHELARIA E FUNILARIA TORRES S. JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1625/
20010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505511398.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101610

IRMÃOS DURÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 200/780217;
identificação de pessoa colectiva n.º 500720444.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101604

EXPORTUGAL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 477/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501943927.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101603

J. L. S. MAIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1468/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505239159.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101601

BORDAGIRO � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1567/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505495597.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101598

PO E NG � CONSULTORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1186/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504113054.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101597

FAFBANHO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1476/
20010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505260220.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101595

MADEIRAS DE SANTO OVÍDIO DE MAGALHÃES
& MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 353/
840405; identificação de pessoa colectiva n.º 501602259.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101589

SOALPE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 569/
891107; identificação de pessoa colectiva n.º 502000023.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101587

BORCUTEX � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1146/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504001302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101585

CONTROLGOLD � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1450/
2001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505172461.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101962

MARVIE � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 853/
931029; identificação de pessoa colectiva n.º 503086533.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101958

MARIA EMÍLIA PEREIRA SOARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 79/670214;
identificação de pessoa colectiva n.º 500380643.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101955

PERI MAGALHÃES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1405/
20000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504998897.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101948

PEDRÁGUAS � EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS E PEDREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1873/
20011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505719029.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101943

MANUEL FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 199/
780217; identificação de pessoa colectiva n.º 508685720.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102008

TEIXEIRA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1020/
960520; identificação de pessoa colectiva n.º 503644528.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101685

COSINVESTE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1390/
20000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504937740.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101684
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JOSÉ MÁRIO MENDES PIRES, C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 184/770627;
identificação de pessoa colectiva n.º 500669724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101683

DAVITEX � ESTAMPARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 244/
790827; identificação de pessoa colectiva n.º 500907137.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101682

FELPOTECE � TECELAGEM DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1283/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504544136.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101681

AMÉRICO R. SILVA, FILHOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1356/
991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504727249.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101680

ANTÓNIO VIEIRA RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1727/
20010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505584964.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101679

CINDERELA II � MODA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1308/
990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504497774.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101677

GOMES & IRMÃO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 374/
850412; identificação de pessoa colectiva n.º 501550526.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101676

OLIVEIRA, FERNANDES & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 438/
870402; identificação de pessoa colectiva n.º 500391424.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101674

AIDA MARIA TEIXEIRA SANTOS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1112/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503884030.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101672

JOSÉ PEREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 462/
870902; identificação de pessoa colectiva n.º 501867660.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101670

J. C. SOARES � EQUIPAMENTOS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1497/
20010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505379708.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101668
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HIDROELÉCTRICA DO PEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1181/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504109359.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101666

ALFREDO NUNES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 489/880504;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976884.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101664

TÁXIS � JOSÉ AUGUSTO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1519/
20010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505397595.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101663

JOAQUIM PEREIRA MAGALHÃES COSTA
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1127/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503932140.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101661

JAIME PEDROSA HENRIQUES MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 605/
060490; identificação de pessoa colectiva n.º 502327899.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101658

CONSTRUÇÕES IRMÃOS FREITAS LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1177/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504084003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000101656

MANUEL DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 333/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501374043.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101654

JORDIANA � COMÉRCIO DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1790/
20010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505738929.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101652

FAFELÂNDIA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1383/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504817191.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101650

FAVAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1909/
20011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505803291.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101648

MENDES & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1656/
20010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505603705.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102007
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PETROSILVARES � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 962/
140895; identificação de pessoa colectiva n.º 503471887.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102006

PÃO QUENTE E PASTELARIA BEM DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1100/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503833428.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102004

CINDERELA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 401/
20020986; identificação de pessoa colectiva n.º 501706100.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102003

ALMEIDA, COSTA, CERDEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 171/
770131; identificação de pessoa colectiva n.º 500586934.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000102000

JOMACOL � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 591/
20010290; identificação de pessoa colectiva n.º 502286008.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101995

JOSÉ ABÍLIO COELHO FRUTUOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1294/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504314114.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101989

ROGÉRIO GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1515/
20010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505402882.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101986

JÚLIO & ARMANDINA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1528/
20010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505456427.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101984

BORDADOS MADELBOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1741/
20010814; identificação de pessoa colectiva n.º 505683601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101982

BUGICONTA � AGÊNCIA DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1104/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503861111.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101979

CIMAFE � CENTRO DE IMAGIOLOGIA MÉDICA DE FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1058/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503761907.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101977
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FISIOFAFE � MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
DE FAFE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1109/
970513; identificação de pessoa colectiva n.º 503878227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101975

BERTEX � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 194/771231;
identificação de pessoa colectiva n.º 500719047.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101971

CARLOS SOARES � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1295/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504605445.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101967

AVELINO PAIVA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 449;
identificação de pessoa colectiva n.º 501850970.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101964

MADIROL � MADEIRAS IRMÃOS RIBEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 372/
850410; identificação de pessoa colectiva n.º 501772120.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101960

FOTO JOELITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1166/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504062506.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000101956

ARMINDO NOVAIS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1164/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504062484.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000101954

BORDANTIME � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1074/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503792748.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101952

DAVID SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 757/
920619; identificação de pessoa colectiva n.º 502783796.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101949

FAFEXPORTE � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 388/
860225; identificação de pessoa colectiva n.º 501630813.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101945

BUGIBORDA � BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1598/
20010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505554305.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101941
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INOXOL � MÁQUINAS, ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 957/
040795; identificação de pessoa colectiva n.º 503449504.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101937

ANTUNES & SELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 80/670405;
identificação de pessoa colectiva n.º 500315221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101934

CRAMARINHOS � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 644/
160191; identificação de pessoa colectiva n.º 502481676.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101932

PEREIRA & CARVALHO, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 883/
940506; identificação de pessoa colectiva n.º 503219258.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101929

EQUIRODA � COMBUSTÍVEIS, ESTAÇÃO DE SERVIÇO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 714/
310192; identificação de pessoa colectiva n.º 502691433.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101927

J. NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 440/
870423; identificação de pessoa colectiva n.º 501816844.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000101925

OPTIFAFE � COMÉRCIO DE TELEMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1455/
2001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505219514.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000101924

J. M. MONIZ REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 304/
811230; identificação de pessoa colectiva n.º 501236775.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101923

COSTA & CERDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 100/
230969; identificação de pessoa colectiva n.º 500505748.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101921

IVO CUNHA & AMADEU CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 979/
951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503529923.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101920

CARTONAGEM ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 684/
031091; identificação de pessoa colectiva n.º 502624914.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101917
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MANUEL PEIXOTO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1363/
991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504780212.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101915

ACINFA � ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS DE FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 365/
841113; identificação de pessoa colectiva n.º 501487883.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101914

NOGUEIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 320/
820923; identificação de pessoa colectiva n.º 501322868.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101913

CASTREX � FÁBRICA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 501/
881006; identificação de pessoa colectiva n.º 502047429.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101615

ROSEFER � APROVEITAMENTOS TÊXTEIS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 631/
151090; identificação de pessoa colectiva n.º 502430214.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101611

RAFFAELE SIDONI & SIDONI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1285/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504308033.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101609

TEXFER � COMÉRCIO DE MÓVEIS E ALCATIFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 352/
840315; identificação de pessoa colectiva n.º 501588361.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves Mota.
1000101608

IMOBILIÁRIA IRMÃOS LEITE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1362/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504767313.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101607

PJE � ACABAMENTOS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 659/
030591; identificação de pessoa colectiva n.º 502549670.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101606

ANTÓNIO SOUSA TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1191/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504142658.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101605

MAGALHÃES & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1483/
20010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505064090.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101602
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JORGEVETE � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2068/
20020627; identificação de pessoa colectiva n.º 503714984.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101600

DELTIC � DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1267/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504790161.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101599

NELSON CARVALHO MENDES NOVAL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 323/
821102; identificação de pessoa colectiva n.º 501325603.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101596

COSTA VIEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1348/
991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504444999.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101594

BERCI � DESENHO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 609/
180590; identificação de pessoa colectiva n.º 502351276.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101912

CÉSAR TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1155/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504029304.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101911

LABFAFE � LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1188/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 501057838.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101909

CONFAFE � SOCIEDADE FAFENSE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 221/
780908; identificação de pessoa colectiva n.º 500813990.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101907

CASTRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 97; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500329869.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101906

PUBLICIDADE VIDA ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1805/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505702053.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101150

INDÚSTRIA DE BORDADOS FIM DO SÉCULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1634/
20010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505446251.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101154
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LINDIDI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1543/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505462559.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101157

IRMÃOS MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 192/
771209; identificação de pessoa colectiva n.º 500647291.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101159

BLOQUEIRA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 890/
940531; identificação de pessoa colectiva n.º 503209201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101162

BIDÓDENTAL � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1138/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503988260.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101165

C. A. MARINHO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1103/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503853100.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Pei-
xoto. 1000101168

DOCIMTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1520/
20010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505474174.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante, António Augusto Sousa Peixo-
to. 1000101171

MARIA DE FÁTIMA F. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1087/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503812927.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101040

CONFECÇÕES SANDREI � CELESTE & JORDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 976/
951016; identificação de pessoa colectiva n.º 503506222.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 1000101043

PÓVOA DE LANHOSO

ELECTRO INSTALADORA DAS TAIPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 656/20020104; identificação de pessoa colectiva
n.º 501840770; inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 3 e 4/20020104.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato por aumento de capital de 2244,59 euros
para 5000 euros, tendo alterado o artigo 3.º e ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita social, é de 5000 euros e representado por duas
quotas: uma de 3400 euros pertencente ao sócio José de Oliveira Men-
des; e uma de 1600 euros pertencente à sócia Emília Cunha Fernandes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 1000101411

ENSINAVE � EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR
DO ALTO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 524/20010309; identificação de pessoa colectiva n.º 504983300;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20020521.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação de gerentes,
de Albino Manuel Amaro da Costa, e de José Manuel dos Santos
Henriques, casados.

Data: 12 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

16 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 1000101413
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VILA NOVA DE FAMALICÃO

FERREIRA DA SILVA & SILVA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2506/900321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502320508; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 59/
20011212.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam
o aumento de capital, do montante de 2410$, realizado em dinhei-
ro e subscrito pelos sócios em partes iguais e a alteração parcial do
pacto com redenominação, consistente na modificação do artigo 3.º,
ficando a constar:

Capital: 5000€.
Sócios e quotas: Carlos Alberto da Silva Costa, 2500€; e Ma-

nuel Joaquim Ferreira da Silva, 2500€.

Conferi e está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066433

ARMANDO AMORIM RAMOS & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2249/890112; identificação de pessoa colectiva
n.º 502094621; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/
20011212.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam
o aumento de capital, do montante de 602 410$, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e a
alteração parcial do pacto com redenominação, consistente na mo-
dificação do artigo 3.º, ficando a constar:

Capital: 5000€.
Sócios e quotas: Armando Amorim Ramos, 2500€; e Maria

Fernanda Amorim Ramos, 2500€.

Conferi e está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066431

NOVAGE � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4376/970903; identificação de pessoa colectiva
n.º 503967335; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/
20011212.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam
aumentar o capital da dita sociedade para 50 120 500$, sendo o
valor do aumento de 43 120 500$, realizado na modalidade de no-
vas entradas em dinheiro, nele participando ambos os sócios em
partes iguais, quantias a acrescer ao valor das respectivas quotas.

Deliberam também os sócios redenominar o valor das quotas dos
sócios para euros; e em consequência, alteram o contrato social, no
que concerne ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 250 000 euros e representado por duas quotas iguais, do valor
nominal de 125 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Joaquim Manuel Oliveira Silva Fernandes, e Maria da Conceição
Araújo Couto.

Conferi e está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066430

AZEVEDO & JORDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3775/950627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503466581; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20011212.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam o
aumento de capital, do montante de 602 410$, realizado em dinhei-
ro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e a alteração
parcial do pacto com redenominação, consistente na modificação do
artigo 3.º, ficando a constar:

Capital: 5000€.
Sócios e quotas: Horácio de Sá Azevedo, 2500€; e José Joaquim

Jordão Pereira, 2500€.

Conferi e está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066428

PASTELARIA MINHOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 2895/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 501920587;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/011212.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam
Aumentar o capital, do montante de 402 410$, realizado em di-

nheiro, pelos sócios em partes iguais e alteração parcial do pacto
com redenominação, consiste na modificação do artigo 3.º, ficando
a constar:

Capital: 5000,00 €;
Sócios e quotas:
1) Joaquim da Silva Oliveira � 2500,00 €;
2) Maria da Conceição Borges Carneiro 2500,00 €.

Conferida e está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066425

DOCEUROPA � PASTELARIA E DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1713/860305; identificação de pessoa colectiva
n.º 501642080; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/
011212.

Certifico que, foi deliberado:
Dissolução e liquidação; data da aprovação das contas: 12 de

Junho de 2001.

Conferida e está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante-Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 3000066422

OLILUVAS � INDÚSTRIA DE LUVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Matrí-
cula n.º 4206/970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503826324;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/011213.

Certifico que, os sócios da sociedade acima referida deliberam
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 9/011213 � Aumento de capital, do

montante de 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
em partes iguais e alteração parcial do pacto com redenominação, con-
sistente na modificação do artigo 3.º, ficando a constar:

Capital: 5000,00 €;
Sócios e quotas:
1) Fernando da Costa Lima � 2500,00 €;
2) Felicidade Oliveira de Carvalho Lima � 2500,00 €.

Conferida e está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066420

JOSÉ VALE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 434/681119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500968853; data: 010531.
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Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de
1999.

Conferida e está conforme.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 3000066418

VIZELA

JOAQUIM FERREIRA LEITE, L.DA

Sede: Rua da Trancosa, Tagilde, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 254/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505517035; data da
apresentação: 020531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100844

CONSTRUÇÕES ROMEU, L.DA

Sede: Rua de São Paio, São Paio, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 256/
010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505506785; data da
apresentação: 020531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100840

MANUEL DE SOUSA OLIVEIRA VARELA, HERDEIROS, L.DA

Sede: lugar de Estanca Rios, São Miguel das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 430/
011206; identificação de pessoa colectiva n.º 500379904; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 13/020327.

Certifico que:
Pela inscrição n.º 10, foi registado o aumento de capital,

redenominação do capital social em euros e alteração do contrato.
Aumento com 102 410$, em dinheiro, subscrito pelas sócias Maria
Cecília Alves da Cunha Varela e Paula do Rosário Morais Abreu
Varela, com 51 205$, cada uma, que acresce às respectivas quotas
e alteração do artigo 3.º, pelo que:

Capital: 5000,00 €;
Sócios e quotas:
1.º � Maria Cecília Alves da Cunha Varela, com uma de

2375,30 €;
2.º � Paula do Rosário Morais Abreu Varela, com uma de

2375,30 €;
3.º � Maria Cecília Alves da Cunha Varela e Paula do Rosário

Morais Abreu Varela, com uma de 124,70 €;
4.º � Maria Cecília Alves da Cunha Varela, Manuela de Fáti-

ma Cunha Pinto Varela Campelos, Rosa Jacinta Cunha Pinto Varela
Araújo, Vítor Emanuel da Cunha Pinto Varela, Fernando Gil Cu-
nha Pinto Varela e Rui José Alves de Oliveira, com 124,70 €, sem
determinação de parte ou direito.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100836

RESTAURANTE XISTO, L.DA

Sede: lugar do Monte de São Bento,
São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 36/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 504573896; data da
apresentação: 020524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100834

JODISI � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: lugar de São Bento, São Miguel das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 35/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 501143254; data da
apresentação: 020524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100832

VALVICONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida dos Bombeiros Voluntários, bloco 4,
rés-do-chão, esquerdo, São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 25/
010530; identificação de pessoa colectiva n.º 501393110; data da
apresentação: 020524.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100777

ARMAZÉM DE MALHAS E MIUDEZAS DE IRMÃOS ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: Praça da República, n.º 60,
São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 38/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 501707654; data da
apresentação: 020531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100775

JOÃO LOPES & C.A, L.DA

Sede: lugar do Monte, São Paio, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 219/
010702; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
020604.
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Certifico que:
Pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de capital e alteração

do contrato.
Aumento com 75 000,00 € em dinheiro, subscrito por João Lopes

e Albina Salgado de Oliveira, com 15 500,00 €, cada, que acresce
às respectivas quotas; Maria Manuela de Oliveira Lopes, casada
com Paulo Jorge Gonçalves Moreira, na comunhão de adquiridos,
com 4000,00 €, cada; Paulo Joaquim Oliveira Lopes, casado com
Carla de Lurdes Portela Ribeiro, nacomunhão de adquiridos e Pedro
João de Oliveira Lopes, solteiro, maior, com 20 000,00€, cada,
sendo admitidos como novos sócios e alteração dos artigos 2.º, 3.º
e 4.º, pelo que:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o fabrico de embalagens de papel e
cartão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 80 000 euros, dividido nas cinco seguintes
quotas:

Duas do valor nominal de 18 000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios João Lopes e Albina Salgado de Oliveira;

Duas do valor nominal de 20 000 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Paulo Joaquim de Oliveira Lopes e Pedro João
de Oliveira Lopes; e

Uma do valor nominal de 4000 euros, pertencentes à sócia Ma-
ria Manuela de Oliveira Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção conjunta de três gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como tomar de

trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação.

Também pela presente escritura designam gerentes os sócios
Pedro João de Oliveira Lopes e Paulo Joaquim de Oliveira Lopes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100774

DIMAS PINTO RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua do Rio Vizela, 326, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 33/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 504696068; data da
apresentação: 020607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100769

RESTAURANTE RAÍNHA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Pereira Caldas,
São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 28/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 502478349; data da
apresentação: 020607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100768

AUDITECA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE SOM E
IMAGEM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Abílio Torres, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 589/
020318; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e incrição n.º 4; nú-
meros e data das apresentações: 13 e 14/020503.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação

de funções de gerente de Alexandrino Monteiro Ferreira Neto, por
renúncia em 10 de Abril de 2002;

E pela inscrição n.º 4, foi registada a nomeação de gerente e al-
teração do contrato. Alteração dos artigos 3.º e 6.º, pelo que:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócioa António Monteiro
Ferreira Neto e de Emília Goretti de Oliveira.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como tomar de

trespasse estabelecimentos comerciais;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.
II � Designar gerente e efectivamente designam gerente a sócia

Emília Goretti de Oliveira.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 1000100767

MACHADOFELPOS � TÊXTEIS-LAR, L.DA

Sede: Rua de José Ribeiro Ferreira,
São Miguel das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 620/
020503; identificação de pessoa colectiva n.º 505202514; data da
apresentação: 020605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 1000100765

BRAGANÇA
VILA FLOR

NOSTRI � DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PARA A INTERNET E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 169/
991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504741144;
data: 20020628.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em
epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Virgínia
Pinto dos Santos Frederico. 1000101244
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VIMIOSO

VIMIBETÃO � BETÃO PRONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 72/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504732781; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 2000 e 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria do Carmo Ra-
tão Português. 1000101789

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

COOPCALVOS � COOPERATIVA AGRO-FLORESTAL
DE CALVOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 2/981103; identificação de pessoa colectiva n.º 505009757;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 66/20011228.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à cooperativa em
epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial dos estatutos �
Alteração: artigo 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitada, do
montante mínimo de 5 000,00 €.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de
10,00 € cada um.

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Escriturária-Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000101245

FUNDÃO

ALVES CORREIA & FILHOS � COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 292/
9870203; identificação de pessoa colectiva n.º 501789200; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102227

SIMOGARDUNHA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 610/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503438405; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102225

FUNDAGRÍCOLA � MECANO-AGRÍCOLA DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 90/
691107; identificação de pessoa colectiva n.º 500122326; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102220

SOTABI � SOCIEDADE TÉCNICA
AGRÍCOLA DA BEIRA INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 189/
800515; identificação de pessoa colectiva n.º 500982430; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102219

CARLOS CORREIA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 451/
920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502687762; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102218

ELECTRO RÁDIO IDEAL DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 87/
690312; identificação de pessoa colectiva n.º 500093288; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102217

EGIAGRÍCOLA � APOIO Á AGRICULTURA
E AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 722/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503967548; data da
apresentação: 20020701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102216
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ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 581/
941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503296775; data da
apresentação: 20020703.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102215

RMM SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES MADEIRAS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 488/
921019; identificação de pessoa colectiva n.º 502864311; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 1000102214

VILA DE REI

LEITÃO & MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 117/010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505599503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000101513

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 12/910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502517433.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000101511

JOÃO & LUÍS RODRIGUES � COMERCIALIZAÇÃO
E PRODUÇÃO DE TODOS OS BENS

E PRODUTOS PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 7/
900629; identificação de pessoa colectiva n.º 502375027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000101510

PAULO COELHO & NUNES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 116/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505681943.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício de 2001, em 27 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000101508

VILA VELHA DE RÓDÃO

ALVES & BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Ma-
trícula n.º 8/920820; identificação de pessoa colectiva
n.º 502839767; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
20020628.

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

Aumento de capital e alteração parcial do contrato;
Montante do reforço: 3 004,80 euros, realizado em dinheiro e

subscrito pelos sócios em parte iguais;
Capital após o aumento: 5 000 euros;
Foi alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual passa

a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 2 500 euros, pertencente ao sócio Francisco José Alves
Barreto, uma do valor nominal de 997,60 euros, e outra do valor
nominal de 1 502,40 euros, ambas pertencentes ao sócio Carlos
Manuel Alves Barreto.

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

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Irene Rocha
Mortinho. 1000102279

COIMBRA
LOUSÃ

ANTÓNIO SIMÕES LOPES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 25/
641228; identificação de pessoa colectiva n.º 500026637;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente do sócio Manuel Simões Ferreira;
Causa: renúncia;
Data: 28 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, em substitui-
ção legal, Elisabete Malva Baptista Pratas. 1000101414

PENACOVA

PENAPNEUS � LUBRIFICANTES E PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 120/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502357746.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, encontram-se depositados na pasta
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respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vas ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de
Oliveira Pereira de Moura. 100101761

TÁBUA

MIDOPREDIAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 23/840831;
identificação de pessoa colectiva n.º 500259429; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101593

FISCOMONDEGO � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: lugar de Vila Seca, freguesia de Ázere,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 430/
010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505241846;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101592

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ ANTÓNIO ALEIXO, L.DA

Sede: Rua de Sá Carneiro, Venda da Esperança,
freguesia de Covas, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 400/
000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504859064;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101590

SERAFIM & SIMÕES � TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Moita da Serra, freguesia de Carapinha,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 395/000126;
identificação de pessoa colectiva n.º 504813781; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101588

CILIAR ÓPTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Beirão,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 398/000225;
identificação de pessoa colectiva n.º 504781251; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101586

HBD E B � CONSTRUTORA, S. A.

Sede: lugar de Carregosa, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 372/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504290533;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101584

TALHO, O SEGREDO DO SUCESSO, L.DA

Sede: lugar, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 290/
950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503496790;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101583

TÁXIS NOBRE, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 419/001120;
identificação de pessoa colectiva n.º 504091186; data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101582

BRITÁBUA � GRANITOS E AREIAS, L.DA

Sede: lugar, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 160/900129;
identificação de pessoa colectiva n.º 502418737; data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101581

C. B. I. � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Vila Nova de Oliveirinha,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 345/971007;
identificação de pessoa colectiva n.º 503992445; data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101580
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EXTRAZEL � SOCIEDADE EXTRACTIVA DE AZEITE, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 87/
840910; identificação de pessoa colectiva n.º 500524149;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101579

JOSÉ ABRANTES DINIS & FILHO, L.DA

Sede: lugar de Santo Amaro, freguesia de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 161/
900129; identificação de pessoa colectiva n.º 502365684;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101578

CONFEITARIA TABRIZ, L.DA

Sede: lugar de Gândara de Espariz, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 17/
600611; identificação de pessoa colectiva n.º 500071420;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101577

TÁBUATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Espariz, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 418/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505196794;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101576

MINIMERCADO ARCO ÍRIS, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 323/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503815845;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101575

NINUMODA � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Vila do Mato, freguesia de Midões, concelho de
Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 277/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503390658;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101574

MARSER � MÁRMORE E MATERIAIS
DA VENDA DA SERRA, L.DA

Sede: lugar de Venda da Serra, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 70/
840906; identificação de pessoa colectiva n.º 501190830;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101573

A SEARA DA VILA � PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Ana, Vila do Mato,
freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 404/
000522; identificação de pessoa colectiva n.º 504983563;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101572

O PASTELINHO DA BEIRA � PASTELARIA, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Meda de Mouros,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 195/
911010; identificação de pessoa colectiva n.º 502680946;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101571

EUROTÁBUA � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: lugar de Paul, freguesia de Sinde,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 244/
940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503159450;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101570
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CONSTRUTORA VILAMATENSE, L.DA

Sede: lugar de Vila do Mato, freguesia de Midões, concelho de
Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 406/
000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504853945;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101569

CARLOS ALBERTO COSTA CAETANO, L.DA

Sede: lugar de Casal da Senhora, freguesia de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 426/
010222; identificação de pessoa colectiva n.º 505216140;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101568

CONSTRUÇÕES J. F. SANCHES, L.DA

Sede: lugar de Pereirinha, freguesia de Mouronho,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 350/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504060910;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101566

CONSTRUÇÕES J. F. SANCHES, L.DA

Sede: lugar da Gândara, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 298/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503558265;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de
2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101564

ESTOFOS AQUINOS, L.DA

Sede: lugar de Lameiro, freguesia de Sinde,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 122/
870304; identificação de pessoa colectiva n.º 501789227;
data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101560

EUROPOLYMERS � MATERIAIS PLÁSTICOS, L.DA

Sede: lugar de Carvalhal Miúdo, Várzea de Candosa, Candosa,
Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 349/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504033549;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Curveira de Matos Sousa e Silva. 1000101567

MIDOSEGURADOURA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 64/
791120; identificação de pessoa colectiva n.º 500935971;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101565

TRANSPORTES DE ALUGUER IDEAL TÁBUENSE, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 26/
890903; identificação de pessoa colectiva n.º 500287120;
data: 24062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101563

AMORIM & ANDRADE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Quaresma de Matos, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 329/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503857041;
data: 18062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101562

GERMISSEN � SEMENTES, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 402/
000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504935151;
data: 20062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101561
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MACOMBRINDE � EQUIPAMENTOS, PUBLICIDADE,
EMBALAGENS, L.DA

Sede: Torre, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 243/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503159476;
data: 21062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101559

CLÍNICA SENHA DOS MILAGRES, L.DA

Sede: Fundo de Vila, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 422/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505175380;
data: 18062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101558

ACTIVIDADES HOTELEIRAS DO VALADÃO, L.DA

Sede: Venda da Serra, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 144/
881024; identificação de pessoa colectiva n.º 502090197;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101517

MÓVEIS VANEZ, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 21/
610905; identificação de pessoa colectiva n.º 500199256;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101518

ACORFATO � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 225/
921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502206594;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101519

SANTOS & RIBEIRO, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 13/
840717; identificação de pessoa colectiva n.º 500570078;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101520

PASSARIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua Principal, Carragosela, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 367/
981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504272284;
data: 14062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101521

BORGES MARTINS & FILHO, L.DA

Sede: Pousadouros, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 83/
781122; identificação de pessoa colectiva n.º 500435723;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101522

RESTAURANTE BAR O REFÚGIO, L.DA

Sede: Carapinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 376/
990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504540904;
data: 25062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101523

INTERGRAN � GRANITOS DE INTERIOR, L.DA

Sede: Zona Industrial, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 420/
001123; identificação de pessoa colectiva n.º 504933892;
data: 24062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101524
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GRANITÁBUA � GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Sede: Zona Industrial, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 305/960327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503620300; data: 24062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101525

JOSÉ DUARTE MORGADO, L.DA

Sede: lugar de Catraia de Mouronho,
freguesia de Mouronho, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 53/840905;
identificação de pessoa colectiva n.º 500686858; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101526

PALITÁ � PRODUTOS ALIMENTARES DE TÁBUA, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 104/851213;
identificação de pessoa colectiva n.º 501631402; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101527

IMOBITÁBUA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Comandante Cândido Serra, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 334/970512;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889202; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101528

MIDOFABRIL � CENTRO INDUSTRIAL E MECÂNICO, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 33/690505;
identificação de pessoa colectiva n.º 500193070; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101529

ESTAÇÃO DE SERVIÇO A PARAGEM, L.DA

Sede: Catraia de Mouronho, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 134/
880324; identificação de pessoa colectiva n.º 501957588;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101530

MIDOCONTA � ORGANIZAÇÕES CONTABILÍSTICAS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 34/
700213; identificação de pessoa colectiva n.º 500193053;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101531

AUTO MONTEIRO & SANTOS � OFICINA DE REPARAÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Catraia de Seixos Alvos,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 335/970522;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892343; data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101646

AUTO REGUILAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: lugar, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 275/950223;
identificação de pessoa colectiva n.º 503377414; data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101643

TRANSPORTES PINTO E SILVA, L.DA

Sede: lugar e freguesia de São João da Boa Vista,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 25/840831;
identificação de pessoa colectiva n.º 500534616; data: 27062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101640

MIDOAUTO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 176/910111;
identificação de pessoa colectiva n.º 501193029; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101591



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 193 � 22 de Agosto de 2002 17 854-(67)

TONDELCONTA � ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, L.DA

Sede: Torre, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 242/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503159484;
data: 21062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 1000101557

FERNANDES, FERREIRA & FERNANDES, L.DA

Sede: Largo de Martins Borges, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 439/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505674033;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101553

PERIÉLIO � GESTÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: lugar de Gândara, freguesia de Espariz,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 280/
950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503419109;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101552

VÍTOR COSTA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: lugar de Venda do Porco,
freguesia de Pinheiro de Coja, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 407/
000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504996916;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101551

TRANSCOITENSE � TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Coito, freguesia de Midões,
concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 274/
950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503364916;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101550

MERCADO REAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 384/990824;
identificação de pessoa colectiva n.º 504644254; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101549

FERNANDO MIGUEL PATRÃO CRUZ ZAGALO, L.DA

Sede: Largo de Almeida Garret, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 361/980604;
identificação de pessoa colectiva n.º 504272055; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101548

SEIXAS E NUNES, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 179/910222;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688173; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101547

MIDOPÃO � SOCIEDADE PANIFICADORA DE MIDÕES, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 126/870414;
identificação de pessoa colectiva n.º 501811931; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101546

ANDRADE & ZAGALO, L.DA

Sede: Rua da Eira, lote 3, 2.º, direito, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 394/000106;
identificação de pessoa colectiva n.º 504809121; data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101545

PAVICER � PAVIMENTOS CERÂMICOS, L.DA

Sede: lugar de Venda da Serra, freguesia de Mouronho,
concelho deTábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 24/
671211; identificação de pessoa colectiva n.º 500213402;
data: 26062002.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101544

JUDICOSTA � MONTAGENS DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Midões, concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 269/
950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503364487;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101543

CRUZ BORGES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 385/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504529765;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101542

L & M, COSTA, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 267/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503339482;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101541

SIROMA � GESTÃO DE IMÓVEIS

Sede: lugar, freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 231/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503006750;
data: 26062002.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

A Segunda-Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos Sousa e
Silva. 1000101540

ÉVORA
ARRAIOLOS

MONTE DA COMENDA � AGROTURISMO, L.DA

Sede: Monte da Comenda Grande,
freguesia de Santa Justa, concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 83/
890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502087404.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000102429

PAPELARIA A BORRACHINHA, L.DA

Sede: Travessa Torta, freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 142/
930621; identificação de pessoa colectiva n.º 503015695.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000102427

ELECTRO � LEAL, L.DA

Sede: Rua do Espírito Santo, n.º 18,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 76/
880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501935665.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000102424

GIRPAVIA � PAVIMENTOS E CALÇADAS, L.DA

Sede: Avenida Nova, n.º 13, freguesia de Vimieiro,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 187/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 502574348.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2001.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 1000102421

ÉVORA

INCARGRENCONTA � SOCIEDADE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua de César Batista, 16,
rés-do-chão, direito, Bacelo, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2867/
20020612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020612.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Carlos Manuel Charne-
ca Moleirinho Grenha, solteiro, maior, Rua de António Pedro, 1,
1.º, B, Lisboa; Custódio José da Silva Carvalheira, casado com Ana
Maria Eustáquio, em comunhão de adquiridos, Bairro do Bacelo,
Rua de Carlos Serra, 44, Évora, e INFORMEETING � Sociedade
de Informática e Contabilidade, L.da, Rua de 25 de Abril, 20, Cam-
po Maior.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INCARGRENCONTA � Socieda-
de Contabilidade e Informática, L.da, e tem a sua sede nesta cidade de
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Évora, no Bairro do Bacelo, Rua de César Batista, n.º 16, rés-do-
chão, direito, freguesia do Bacelo.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro, bem como deslocar a sua sede,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de contabilidade, auditoria
e consultoria fiscal; comércio a retalho de máquinas e equipamento para
escritório.

ARTIGO 3.º

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

Uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio,
Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha;

Uma no valor nominal de 1225 euros, pertencente ao sócio, Cus-
tódio José da Silva Carvalheira; e

Outra no valor nominal de 1225 euros, pertencente à sócia,
INFORMEETING � Sociedade de informática e Contabilidade, L.da.

§ único. Por deliberação aprovada por maioria, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao
montante global de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre os sócios é sempre permitida, mas a
favor de estranhos carece de consentimento da sociedade, à qual se
reserva em primeiro lugar o direito de preferência e em segundo
aos sócios, na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, será exercida por
um gerente, com dispensa de caução e com a remuneração, que for
fixada em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio, Custódio José da
Silva Carvalheira.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular; e
b) Arrolamento, arresto, penhora ou qualquer outro procedimen-

to judicial sobre a quota.
2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário, o valor da

quota amortizada será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para as reservas legais, será dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000101818

COPARICO � COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
DO VALE DO RICO HOMEM, C. R. L.

Sede: Rua de Gouveia, 7, rés-do-chão, São Manços,
Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 5/830407;
identificação de pessoa colectiva n.º 500639450; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20020619.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe foi registada:
A alteração parcial dos estatutos quanto aos artigos 51.º e 52.º,

que passaram a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado

na pasta respectiva, o texto completo, na sua redacção ac-
tualizada.

ARTIGO 51.º

O capital social actual da cooperativa é de 5000 euros, integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro.

ARTIGO 52.º

Cada título de capital é de 40 euros e cada cooperador tem que
subscrever, pelo menos, o equivalente a três títulos de capital.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 1000101812

REDONDO

TRANSPORTE CENTRAL DE REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 18/
181168; identificação de pessoa colectiva n.º 500563942; data do
depósito: 020628.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativa ao ano de 2001, tendo os
documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000101225

SODIREDONDO � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 128/
310596; identificação de pessoa colectiva n.º 503649376; data do
depósito: 020628.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativa ao ano de 2001, tendo os
documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000101197

DISTRIREDONDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 174/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504625110; data do
depósito: 020628.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativa ao ano de 2001, tendo os
documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000101194

CASA CACHOPAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 56/
240985; identificação de pessoa colectiva n.º 501529284; data do
depósito: 020628.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas, relativa ao ano de 2001, tendo os
documentos sido depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Manuela
Pirraça Pereira Nunes Farinha. 1000101193
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FARO
ALBUFEIRA

POHOWA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2225/20000912; identificação de pessoa colectiva
n.º 504898876; data: 27032002.

Certifico que, encontram-se depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

1 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 1000101417

ALJEZUR

DUARTE & LOPES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 191/
971223; identificação de pessoa colectiva n.º 502505974; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20011220.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma
pertencente à sócia Leonilde de Jesus Duarte Lopes e a outra per-
tencente ao sócio José Manuel Lourenço Lopes.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 1000101452

FARO

FRESQUEPINTA � PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Alferes Arnaldo Luzia da Silva, 4, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4606/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505999005; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20020218.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
18 de Fevereiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRESQUEPINTA � Pinturas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alferes Arnaldo Lu-
zia da Silva, 4, na cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de pinturas e lim-
pezas de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de sociedades, e no capital social de outras sociedades nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101786

HARUMPRAIA TRADING, L.DA

Sede: Urbanização dos Braciais, lote 46, 1.º,
rés-do-chão direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4616/
20020301; identificação de pessoa colectiva n.º 505692007; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20020301.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
28 de Fevereiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HARUMPRAIA, Trading, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Braciais,
lote 46, 1.º, rés-do-chão direito, da freguesia de São Pedro, conce-
lho de Faro

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
comercialização e representação de grande variedade de produtos,
nomeadamente calçado, insufláveis, têxteis e brinquedos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel
Brito Mendes e outra, no valor nominal de 1000 euros, pertencen-
te à sócia Ana Paula Viegas do Vale Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Brito
Mendes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101784
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COLOUR SHINE � CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Rua da Alameda, 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4647/
20020408; identificação de pessoa colectiva n.º 506085953; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20020408.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
5 de Abril de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COLOUR SHINE � Cabelei-
reiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Alameda, 6, na ci-
dade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de salões de ca-
beleireiro e institutos de beleza; comércio de artigos e produtos de
cabeleireiro e beleza.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101781

JOGOTEPE � COMÉRCIO MATERIAL DIDÁCTICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, 8, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4666/
20020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506100472; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20020507.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em 7 de
Maio de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOGOTEPE � Comércio Ma-
terial Didáctico, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Senhora da Saú-
de, 8, esquerdo, freguesia de São Pedro, cidade e concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comér-
cio e representações de material lúdico e didáctico; papelaria, ta-
bacaria, brinquedos e brindes e realização de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101780

QUINTA FORMOSA, PRODUÇÕES AQUÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua de Ataíde de Oliveira, 97, 3.º E, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4574/
20020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505710099; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20020109.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em 7 de
Janeiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta Formosa, Produções
Aquícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ataíde de Oliveira,
97, 3.º E, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização
de produtos de aquacultura, pesca e afins. Importação exportação
de produtos de aquacultura, pesca e afins. Investigação e elabora-
ção de projectos na área de biologia marinha. Produção e
comercialização de sal. Formação profissional. Reparação e cons-
trução de unidades de produção e equipamento aquícola. Apoio
técnico e cientifico na área da aquacultura. Análises laboratoriais.
Animação turística.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 470 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas,
nos valores nominais de 5237,40 euros cada, pertencendo uma de-
las a cada uma das sócias Ana Sofia Figueira Manjua e Ana Mar-
garida Patrício Pereira e outra, no valor nominal de 1995,20 euros,
pertencente à sócia Alexandra Maria Bessa Ferreira Leitão.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Ana Sofia Fi-
gueira Manjua e Ana Margarida Patrício Pereira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101779

OLIVEIRA & PAÇO, L.DA

Sede: Campina, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4592/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505960494; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20020128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
25 de Janeiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oliveira & Paço, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Campina, freguesia
da Conceição, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e , serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de pneus e acessó-
rios para veículos automóveis, por grosso e a retalho.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até 20 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota de qualquer
sócio, quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quan-
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do for incluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos
na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101777

JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA RAIMUNDO, L.DA

Sede: Rua de Frei Lourenço de Santa Maria, 17, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4576/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505920077; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020114.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
10 de Janeiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Carlos de Oliveira
Raimundo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua de Frei Lourenço de San-
ta Maria, 17, na cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peixe e marisco.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101774

BARREIROS & MADEIRA, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 99, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4664/
20020502; identificação de pessoa colectiva n.º 506077900; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20020502.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
15 de Abril de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barreiros & Madeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alportel, 99, na ci-
dade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar 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 comércio de bebidas alcoóli-
cas e tabaco.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101771
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CONSTRUÇÕES KELLEN, L.DA

Sede: Sitio da Alface, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4581/
20020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505542552; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20020116.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em 15 de
Janeiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Kellen, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Alface, freguesia de
Estoi, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e , serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até três vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota de qualquer
sócio, quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quan-
do for incluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previs-
tos na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101759

M. J. SARAIVA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do General Teófilo da Trindade, 7,
3.º esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4643/
20020402; identificação de pessoa colectiva n.º 505419572; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 42/20020402.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em 1 de
Abril de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. J. Saraiva � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Teófilo da
Trindade, 7, 3.º esquerdo, na cidade e concelho de Faro, freguesia
de São Pedro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, conservação e
manutenção de imóveis. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária. Comércio de ma-
teriais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101756

LEONEL & RICARDO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Matos,
Urbanização Bom João, Lote 7, 2.º esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4679/
20020523; identificação de pessoa colectiva n.º 505977885; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020523.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritura
lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em 22 de
Maio de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Leonel & Ricardo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José de Matos,
Urbanização Bom João, lote 7, 2.º esquerdo, na cidade e concelho
de Faro, freguesia da Sé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, obras pú-
blicas e urbanizações. Serviços de pintura e instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101754

SANDESDOTCOM � ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 7, 3.º esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4660/
20020502; identificação de pessoa colectiva n.º 506123944; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020502.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
26 de Abril de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SANDESDOTCOM � Activi-
dades de Exploração Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 7, 3.º
esquerdo, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira e res-
tauração, nomeadamente snack-bar. Construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global equivalente ao valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Joaquim Jor-
ge Sousa Manso, Carlos Alberto Sousa Manso e Hugh Mendes
Romão.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101750
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ARIMOBIL � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Rua de Francisco Barreto, 28, A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4641/
20020328; identificação de pessoa colectiva n.º 505999056; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020328.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
25 de Março de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARIMOBIL � Administração
de Imóveis, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Francisco Barreto, 28 A, na ci-
dade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, e poderão ser criadas su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de
imóveis. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros e divide-se em 50 000 acções, com o valor
nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente
convertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, 100, 500 e 1000 acções, sendo
permitida a sua concentração ou divisão.

3 � O s títulos definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo
uma ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico
e, bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou
quotas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que
seja o objecto destas e, embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de ca-
pital por incorporação de reservas e se a assembleia geral não de-
liberar em sentido diverso.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade po-
derá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as
operações que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração ou administrador único, e o conselho fiscal ou fiscal
único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto.

2 � As representações de accionistas serão comunicadas ao
presidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida
notarialmente ou certificada pela sociedade, entregue na sede so-
cial até cinco dias úteis antes da data designada para a reunião da
assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções registadas em seu nome ou depositadas na sede social
ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data de-
signada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um accionista dos agrupados, o que terá
de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por
meio de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionista ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, aos quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocatória,
estando presentes ou representados accionistas titulares de mais de
50% das acções ordinárias, sendo as publicações das convocatórias
substituídas pelo envio de cartas registadas quando sejam
nominativas todas as acções da sociedade.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único ou por um conselho de administração, composto por
três a cinco membros, que podem ser ou não accionistas, eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida
a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social não exceder 200 000 euros poderá a so-
ciedade funcionar com um administrador único.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras
de funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta
dirigida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração ou o adminis-
trador único, dispensados de caução, terão ou não remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, sendo que a remu-
neração poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente, numa
percentagem dos lucros distribuídos no exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 193 � 22 de Agosto de 2002 17 854-(77)

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido do conselho fiscal ou
do fiscal único, ou de dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamen-
te representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto
de qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade num administrador ou numa comissão executi-
va, formada por três administradores, fixando os poderes que deci-
da delegar-lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 17.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a so-
ciedade em juízo e fora dele, praticando todos os actos e exercen-
do todas as funções necessárias à realização do objecto social,
nomeadamente:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-
los ou obrigá-los por qualquer acto ou contrato, ainda que se trate
de constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da so-
ciedade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a
sociedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre a participação de sociedade em quaisquer so-
ciedades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a asso-
ciação com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis e imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercer os direitos sociais relativos às participações financei-

ras da titularidade da sociedade;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, nos ter-

mos do artigo 256.º do Código das Sociedades Comerciais ou para
quaisquer outros e determinados fins;

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com pode-

res bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respecti-
va procuração;

e) Do administrador único se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de

qualquer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e
sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número impar
de membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos
termos da lei, eleitos por um período igual a quatro anos, sendo
admitida a sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, que
por iniciativa própria quer o pedido de qualquer dos restantes mem-
bros ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

O ano económico da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre a constitui-
ção de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras apli-
cações especificas do interesse da sociedade, ou distribuí-lo em
dividendos aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à res-
pectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquida-
tários os membros do conselho de administração ou administrador
único em exercício.

CAPÍTULO VI

Nomeação: mesa da assembleia geral, administração
e fiscalização

ARTIGO 24.º

Ficam desde já nomeados os membros e órgãos da sociedade para
o próximo quadriénio, na forma seguinte:

Mesa da assembleia geral: presidente � Alberto dos Santos
Machado: secretária: Teresa Andreia Almeida Machado, já identi-
ficados.

Conselho de administração: administrador único � David dos
Santos Machado, já identificado.

Conselho fiscal: fiscal único: Reinaldo Manuel Rodrigues Soares,
casado, revisor oficial de contas n.º 475, residente na Rua da Bata-
lha do Viso, Quinta de São Francisco, Casa do Moinho, 8 direito,
em Setúbal; fiscal único suplente: Rogério Carlos Guedes Coelho,
casado, revisor oficial de contas n.º 787, residente na Praça de
Portugal, 6, 3.º esquerdo, em Setúbal.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101746

APROWADO´S � CONSULTOR DE GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis da Pátria, lote K,
rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4538/
20011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505808439; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20011120.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
19 de Novembro de 2001, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma APROWADO�S � Consultor
de Gestão, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Heróis da Pá-
tria, lote K, rés-do-chão direito, na cidade e concelho de Faro, fre-
guesia de S. Pedro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
comissionista, captação de contratos, organização de processos,
análises de risco e avaliações. Consultoria de gestão às empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000,00 euros (equivalente a 1 002 410$), representa-
do por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único.
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2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital, até 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101742

PORFÍRIO MAIA � ARQUITECTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 60, 2.º esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4676/
20020521; identificação de pessoa colectiva n.º 506141179; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 88/20020521.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
20 de Maio de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porfírio Maia � Arquitectos,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Luís, 60, 2.º,
esquerdo, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria arquitectónica,
elaboração de projectos de construção e de transformação de edifí-
cios. Supervisão de obras e planeamento urbanístico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101739

ALL PARQUET � PAVIMENTOS FLUTUANTES, L.DA

Sede: Praceta de Assis Esperança, lote 3, loja A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4602/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505918013; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 38/20020207.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
29 de Janeiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALL PARQUET � Pavimen-
tos Flutuantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Assis Esperança,
lote 3, loja A, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mércio, colocação e montagem de pavimentos, móveis, trabalhos de
carpintaria, caixilharia, estores e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000,00 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de 20 vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para  reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101735

QUALIX II � CONSULTORES EM QUALIDADE, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, Varandas de Faro,
bloco A, traseira esquerda, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4633/
20020319; identificação de pessoa colectiva n.º 506035158; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020319.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
14 de Março de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade por quotas adopta a firma QUALIX II � Consul-
tores em Qualidade, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sua sede social é na Rua de Miguel Bombarda, Edifício
Varandas de Faro, bloco A, traseira esquerda, freguesia de São
Pedro, na cidade e concelho de Faro.

2 � A gerência fica desde já autorizada a, por simples delibera-
ção, transferir a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como, a criar ou extinguir
dentro do território nacional ou no estrangeiro, agências, filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a consultoria e auditorias em sis-
temas de gestão de qualidade, ambiente, higiene e segurança no
trabalho e reestruturação organizacional de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor nomi-
nal de 2450,00 euros, pertencente à sócia QUALIX � Consultores
Financeiros, L.da; e duas, no valor nominal de 1275,00 euros, cada,
pertencendo cada uma delas, a cada um dos sócios Rui Miguel
Cerqueira Martins e Lília Joana Ramos Rosa da Cunha.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Aos sócios podem deliberar a exigência, a qualquer deles,
de prestações suplementares até ao montante global de 10 vezes o
valor do capital social.

2 � Os sócios efectuarão as respectivas prestações suplementa-
res de acordo com critério a definir em assembleia geral.

3 � A celebração de contratos de suprimento depende de deli-
beração social.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios ou entre estes e os seus
cônjuges, ascendentes e descendentes não é livre, obedecendo aos
termos dos números seguintes.

2 � A cessão de quotas depende de consentimento prévio da soci-
edade, ficando neste caso atribuída à própria sociedade, em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de prefe-
rência.

3 � Fica absolutamente proibido aos sócios constituir a quota ou
parte dela em garantia ou caução de qualquer obrigação sem pré-
vio consentimento escrito da sociedade.

ARTIGO 7.º

Transmissão por morte

A transmissão por morte de quotas para a titularidade dos her-
deiros do sócio falecido depende de a sociedade não manifestar no
prazo de 90 dias a contar do conhecimento do falecimento, a inten-
ção de adquirir para si, por sócio ou por terceiro, a respectiva quota.

ARTIGO 8.º

Amortização da quota

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes hipóteses:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio,

ou de separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja
adjudicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso da quota ser alvo de qualquer procedimento judicial,
assim como quando se haja feito penhora, arresto, arrolamento ou
apreensão ou decretado providência cautelar sobre uma quota ou
quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arrematação,
adjudicação ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

d) Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente, preju-
dique os interesses da sociedade;

e) Por interdição, inabilitação ou exclusão de um sócio;
f) Quando a quota tenha sido cedida em desrespeito por qualquer

determinação da lei ou do contrato de sociedade.
2 � Os sócios por deliberação social podem determinar que a

quota amortizada figure no balanço e que, posteriormente, seja esta,
dividida ou não em várias quotas sociais e alienada.

3 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da
amortização será o valor fixado por deliberação da assembleia ge-
ral, não podendo este, em qualquer caso, ser inferior ao valor ins-
crito no penúltimo balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, compete aos sócios gerentes,
que serão remunerados por deliberação da assembleia geral.

2 � São desde já nomeados gerentes os sócios Rui Miguel
Cerqueira Martins e Lília Joana Ramos Rosa da Cunha e os não
sócios João Carlos Lisboa dos Santos, já identificado, Nuno Miguel
Querido Gouveia, solteiro, maior, residente na Rua da Cor António
Santos Fonseca, 49, rés-do-chão, em Faro e Miguel Ângelo Rosa
Condeço Alves, solteiro, maior, residente na Urbanização Mira Ria,
lote 19, Gambelas, freguesia de Montenegro, concelho de Faro,
sendo estes três últimos gerentes  em representação da sócia
QUALIX � Consultores Financeiros, L.da

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessário a assinatura de dois gerentes, sendo uma delas, de
qualquer gerente representante da sócia QUALIX � Consultores
Financeiros, L.da

4 � É absolutamente interdito aos gerentes realizar em nome da
sociedade quaisquer actos ou contratos alheios ao seu objecto e
interesses sociais ou com violação da lei, do contrato de sociedade
e das deliberações sociais, sob pena de, sem embargo da invalidade
do acto ou contrato, incorrerem em responsabilidade para com a
sociedade pelos prejuízos que lhe causarem.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

Salvo disposição legal em contrário a convocação para a
assembleia geral far-se-á por carta registada com aviso de recep-
ção com um prazo de antecedência de 20 dias.

ARTIGO 11.º

Balanço

O balanço geral das actividades da sociedade será dado no dia
31 de Dezembro de cada ano e deverá estar concluído e aprovado
nos 90 dias subsequentes.
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ARTIGO 12.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, depois de res-
peitada a obrigação de reserva legal, serão aplicados pela forma e nos
termos determinados pela assembleia geral, sendo que a parte destes
que vier a ser alvo de distribuição pelos sócios repartir-se-á nos termos
a determinar por deliberação social.

2 � Os prejuízos, se os houver, serão suportados pelos fundos
sociais, pelo que só afectarão os sócios em razão do valor das suas
quotas.

ARTIGO 13.º

Participações

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto social diverso do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 14.º

Foro

As partes contratantes determinam desde já e com expressa ex-
clusão de qualquer outro, como foro competente para a resolução
de qualquer questão relativa ao presente contrato de sociedade, o
foro da comarca da sede social da sociedade.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101726

O CAPITÃO MOR � RESTAURANTE BAR, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mor, 10, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4634/
20020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506027849; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/20020320.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
20 de Março de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Capitão Mor � Restaurante
Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Mor, 10, na
cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bares, snack-bares, pastelaria, cafetaria, serviços de catering, orga-
nização de eventos e festas, exploração hoteleira nomeadamente
hotéis residenciais e hospedarias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000,00 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas: uma, no valor nominal de 2750,00 euros, pertencente à sócia
Liliana de Deus da Glória de Sousa e três, nos valores nominais
de 750,00 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos
sócios Sílvia Margarida Sousa Gordinho, José Paulo Sousa Gordi-
nho e Carlos Pedro Sousa Gordinho.

2 �Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 12 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Liliana de Deus
da Glória de Sousa e Sílvia Margarida Sousa Gordinho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para  reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101724

TÁXIS BELA MANDIL, L.DA

Sede: Rua do Professor Egas Moniz, 139, Montenegro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4650/
20020411; identificação de pessoa colectiva n.º 506051587; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
10 de Abril de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Bela Mandil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Egas Moniz,
139, em Montenegro, freguesia de Montenegro, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000,00 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 4500,00 euros, pertencente ao
sócio João Armando Passos Afonso e outra, no valor nominal de
500,00 euros, pertencente ao sócio João Miguel Rosa Afonso.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até cinco vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Arman-
do Passos Afonso e João Miguel Rosa Afonso, e o não sócio Ma-
nuel João Passos Afonso, solteiro, maior, residente na referida Rua
do Professor Egas Moniz, 137, 1.º, titular da capacidade profissio-
nal.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101721

L. B. P., MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 5-A, 7.º E, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4633/
20020320; identificação de pessoa colectiva n.º 506081885; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020320.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
19 de Março de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. B. P., Máquinas Indus-
triais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 5-A,
7.º E, na cidade e concelho de Faro, freguesia de São Pedro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e aluguer de máquinas
industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000,00 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101718

INVESTINVENT, IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Faro, 65, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4624/
20020308; identificação de pessoa colectiva n.º 505808420; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20020308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em
25 de Fevereiro de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INVESTINVENT, Imobi-
liária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Faro, 65, na vila e
freguesia de Estoi, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, arrendamen-
to e trespasse de imóveis, e revenda dos adquiridos para esse fim.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de 200 vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carl-Ulrich Kelter.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para  reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101717

FUTURCAD � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Rio Seco, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4680/
20020531; identificação de pessoa colectiva n.º 505948702; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020531.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura lavrada no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé em

31 de Maio de 2002, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FUTURCAD � Formação
Profissional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 125, Rio
Seco, freguesia da Sé, concelho de Faro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação técnica e profis-
sional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000,00 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes; porém, para
actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o documento original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000101715

SILVES

FRUTAS ISILDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1642/
010402; identificação de pessoa colectiva n.º 505397838; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101613
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TÓVARELA � PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1726/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505810727; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101616

NUNO MIGUEL COELHO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1646/
010417; identificação de pessoa colectiva n.º 505423669; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101620

ANA SOFIA MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1637/
010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505392720; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101623

EUGÉNIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 190/
591231; identificação de pessoa colectiva n.º 500101663; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101626

RICARDO & C.A � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 877/
890828; identificação de pessoa colectiva n.º 502210877; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101629

XELBTÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1680/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505575540; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da soci-
edade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101633

JOAQUIM NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1689/
20010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505561654; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101636

MINI MERCADO NELINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1025/
911210; identificação de pessoa colectiva n.º 502681284; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101639

FERNANDO GONÇALVES & PIRES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 430/
770818; identificação de pessoa colectiva n.º 500668124; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001, da
sociedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101642

JESUINO MARQUES � TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1686/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505536188; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101645

TURISIL � EXPLORAÇÃO DE APARTAMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 959/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 502420642; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020619.

Certifico que ainda que na sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros. Após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro dos sócios: Carlos Alberto
Rodrigues Calado, 481 928$ a de sócia Maria Gracinda Correia
Leitão, 120 482$, e subsequente redenominação em euros.
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Sócios e quotas:
1 � Carlos Alberto Rodrigues Calado, uma quota de 4000,00 euros;
2 � Maria Gracinda Correia Leitão, uma quota de 1000,00 euros.

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria R.
V. S. Costa. 1000101647

A MAÇAENSE, CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1334/
970203; identificação de pessoa colectiva n.º 502095466; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101649

PETRO CALIÇOS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1484/
990601; identificação de pessoa colectiva n.º 504702432; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101653

KRAZY WORLD � CENTRO DE CULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1453/
990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504361511; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020614.

Certifico que ainda que na sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço com 602 410$, realizado

mediante novas entradas em dinheiro das sócias: Paula Patrícia Van
Den Broeke, 572 290$; Johanna Van Den Broeke Waanders,
30 120$, e subsequente redenominação em euros.

Sócias e quotas:
1 � Paula Patrícia Van Den Broeke, uma quota de 4750 euros;
2 � Johanna Van Den Broeke Waanders, uma quota de

250 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000101655

PENHALGARVE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1031/
920113; identificação de pessoa colectiva n.º 502679263; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socie-
dade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101657

MOTOSUL � COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1732/
20011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505789892; data
da apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101660

JOSÉ PALMA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1710/
20011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505765314; data
da apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101662

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 396/
751117; identificação de pessoa colectiva n.º 500413215; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101665

RUCATE � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1616/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505204738; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101667

XELBMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1510/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504501011; data da
apresentação: 20020627.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101669

CARMIDEX � CARPINTARIA MECÂNICA E INDÚSTRIA
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 651/
860813; identificação de pessoa colectiva n.º 501722599; data da
apresentação: 20020627.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 193 � 22 de Agosto de 2002 17 854-(85)

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socie-
dade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101671

AUTO AMENDOAIS � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1671/
20010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505498685; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101673

CICLOMOTORES SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 841/
19890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502155280; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da socieda-
de em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101675

LINFORTEL � INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1653/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505425831; data da
apresentação: 20020628.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano 2001 da so-
ciedade em epígrafe.

A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S. Zambujo Rosa.
1000101678

GUARDA
ALMEIDA

TRANSPORTES MANUEL ALCASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 263;
identificação de pessoa colectiva n.º 504604341; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020628.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a sede social para
o lugar dos Areais sem número de polícia, freguesia de Malhada
Sorda, concelho de Almeida.

9 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Teresa Gonçal-
ves de Aguiar. 1000102276

GOUVEIA

ALFERAL � ANODIZAÇÃO E LACAGEM DE FERRO
E ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 384/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 502844922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 1000101243

CIMA � CENTRO DE INSPECÇÃO MECÂNICA
EM AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 385/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503144851.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 1000101241

ILDA BASTOS � CLÍNICA DENTÁRIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 490/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505720604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 1000101238

MEDA

IRMÃOS DOMINGUES, L.DA

Sede: freguesia de Rabaçal, concelho de Meda

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 91/
010491.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

É o que me cumpre certificar.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela Esteves
da Silva Abrantes. 1000101226

PINHEL

FUNDO & BEÇA FERREIRA � AMÊNDOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 297/
020626; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020626.
Certifico que entre Aníbal Alberto Beça Ferreira, solteiro, maior;

Patrícia Maria Teixeira Ferrinho, solteira, maior, constituíram a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fundo & Beça Ferreira � Amêndoas, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Zona Industrial de Pinhel, lote 30, localidade,
freguesia e concelho de Pinhel, podendo abrir filiais em outras lo-
calidades do território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de transformação e
comercialização de frutos secos e seus derivados, importação e
exportação dos mesmos.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 9500 euros, pertencente ao sócio Aníbal Alberto Beça Ferreira
e outra de 500 euros, pertencente à sócia Patrícia Maria Teixeira
Ferrinho.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer nas condições de juros e reembolso acordados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até 150 000 euros, repartidas proporcionalmente por to-
dos os sócios em função das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, será exercida por sócios ou não sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Aníbal Alberto Beça
Ferreira.

3 � A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assina-
tura do gerente.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas a favor de terceiros depende sempre do con-
sentimento da sociedade, que terá o direito de preferência na aqui-
sição em primeiro lugar e em segundo lugar o sócio não cedente.

ARTIGO 9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a socieda-
de continuará com os sobrevivos ou incapazes e os herdeiros do
falecido ou interdito, legalmente representados, devendo aqueles
nomear um entre si que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquida-
tários, que entre si procederão à partilha e liquidação dos bens sociais
de comum acordo; no entanto, por falta daquele, serão os referidos bens
entregues àquele sócio que melhor preço e condições de pagamento
oferecer.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja condições nem
prazos especiais, serão convocadas por meio de carta registada com
aviso de recepção com antecedência mínima de 15 dias, dispensando-
-se esta formalidade para os sócios que assinem as convocatórias.

Disseram ainda os outorgantes: que as operações sociais podem
iniciar-se a partir de hoje, assumindo a sociedade as obrigações
derivadas de qualquer negócio jurídico, ficando a gerência autori-
zada a celebrá-los mesmo antes do registo e a movimentar o depó-
sito constituído das entradas de capital, ao abrigo do disposto no
n.º 5, alínea b) do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, para pagamento das despesas da constituição, registo e das
necessárias ao giro social.

Conferida e está conforme.

26 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 1000101537

ARNALDO MENDONÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 30/
561130; identificação de pessoa colectiva n.º 500564000; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 10/020619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, após o aumento
de capital e redenominação do mesmo para euros os artigos 2.º, 4.º
e 5.º ficaram com a seguinte redacção:

2.º

Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas: Valentim Luís Vilar, 2400 euros; Carlos Manuel

Rocha Vilar, 5000 euros; Paula Alexandra da Rocha Vilar Cardoso,
casada com Fernando Carlos Dias Cardoso, na comunhão de adqui-

ridos, 2500 euros, Orlando Domingos da Silva, casado com
Filomena Anabela de Brito Cardoso Silva, na comunhão de adqui-
ridos, 100 euros.

4.º e 5.º

Gerência: pertence aos sócios Valentim Luís Vilar e Carlos Manuel
Rocha Vilar.

Forma de obrigar: Assinatura de qualquer um dos gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000102282

PINHELESCRITA � CONTABILIDADE, AUDITORIA,
CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 206/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504110233; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/020621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, após o aumento
de capital e redenominação do mesmo para euros o artigo 4.º ficou
com a seguinte redacção:

4.º

Capital: 5000 euros.
Sócio e quotas: Patrícia Alexandra dos Santos Fonseca,

2200 euros; Ana Isabel Santos da Fonseca, 2200 euros; Hermínia
Maria dos Santos Fonseca, 350 euros; João Mendes da Fonseca,
250,00 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000102283

AUTO SANTINHO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 154/
940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503203700; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020619.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, após o aumento
de capital e redenominação do mesmo para euros o artigo 4.º ficou
com a seguinte redacção tendo sido alterado o artigo 5.º e aditado
os artigos 7.º e 8.º

4.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: António Jorge Marques Santinho, 2500 euros e

Angela Maria Monteiro Inácio Santinho, 2500 euros.

5.º

Gerência: pertence ao sócio António Jorge Marques Santinho.
Forma e obrigar: assinatura do sócio gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000102286

ANTUNES & FREIRE � EXTRACÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 162/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503350583; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/020617.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, após o aumento
de capital e redenominação do mesmo para euros o artigo 4.º ficou
com a seguinte redacção tendo sido aditado os artigos 7.º e 8.º

4.º

Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Manuel Freire, 25 000 euros e Joaquim

do Nascimento Antunes, 25 000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000102288

UNACOBI � UNIÃO DAS COOPERATIVAS DA BEIRA
INTERIOR, UCRL

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 5/
961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503747467; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/020620.

Certifico que em relação à Cooperativa em epígrafe, a mesma
redenominou o seu capital para o mínimo legal de 5000 euros, tendo
ficado o artigo 6.º com a seguinte redacção:

6.º

Capital mínimo: 5000 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

20 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000102292

UNACOBI � UNIÃO DAS COOPERATIVAS
DA BEIRA INTERIOR, UCRL

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 5/
961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503747467; inscri-
ção n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 2 e
3/020620.

Certifico que em relação à Cooperativa em epígrafe foram no-
meados os seguintes órgãos sociais para os triénios abaixo indi-
cados:

Para o triénio 1998 a 2000.
Direcção: presidente � António Agostinho Monteiro; vice-

-presidente: José Orlindo Amaro dos Santos; vogais: António Panta
Soares, Adelino Rebelo e Domingos Fernandes Almeida Santos.

Para o triénio 2001 a 2004.
Direcção: presidente � Manuel Alberto Maia Caetano; vice-

presidente: José Orlindo Amaro dos Santos; vogais: António Panta Soa-
res, Domingos Fernandes Almeida Santos e António Gama Soares.

Conselho fiscal: presidente � António Salgado Marques; vice-
presidente: João Pedro M. Leal Esteves; vogal: Manuel Cândido
Domingos Almeida.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa dos
Santos Passos Matias. 1000102293

SABUGAL

PROENÇA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 273;
identificação de pessoa colectiva n.º 504896997.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101809

LAVAJO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 306;
identificação de pessoa colectiva n.º 505612860.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101806

O CRISTAL DA ÓPA � CAFÉ, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 264;
identificação de pessoa colectiva n.º 504718924.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101804

CONSTRUÇÕES AIRES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 215;
identificação de pessoa colectiva n.º 503545759.

Certifico que em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101800

AUTO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
SOITENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 230;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861464.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101796

ELECTRO REBOBINADORA FREIRE
SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE AUTOMÓVEL E REBOBINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 503269913.

Certifico que em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101857
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MANUEL LUÍS PORTAS & TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 505737019.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101855

PANINEVE, PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 63.

Certifico que em 1 de Julho de 2002, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101853

ANTÓNIO MANUEL & DAVID ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 50;
identificação de pessoa colectiva n.º 500313709.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101823

TELECÔA � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 282;
identificação de pessoa colectiva n.º 505140306.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101821

AUGUSTO GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 120;
identificação de pessoa colectiva n.º 501884920.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101554

MÁRIO DA FONTE E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 117;
identificação de pessoa colectiva n.º 501866922.

Certifico que em 5 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101327

MARIANA, EDUARDO & EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 169;
identificação de pessoa colectiva n.º 502782102.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101236

GABINETE DE CONTABILIDADE
DE IRMÃOS VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 504781200.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101234

REVIGAL � REPARAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 293;
identificação de pessoa colectiva n.º 505095637.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101230

MOTOCOA � MOTORES E EQUIPAMENTOS
DE JOAQUIM CLAMOTE NEVES CARRETO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 504197517.

Certifico que em 28 de Junho de 2002, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, Celino Augusto.
1000101228

VILA NOVA DE FOZ CÔA

PINTO E FÉLIX � EXTRACÇÃO DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa.
Matrícula n.º 78; identificação de pessoa colectiva n.º 503648728;
data da apresentação: 280602.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Laura
Dias Fernandes. 1000101860

COELHO MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa.
Matrícula n.º 52; identificação de pessoa colectiva n.º 502934271;
data da apresentação: 280602.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Laura
Dias Fernandes. 1000101858

LEIRIA
ALCOBAÇA

RAMIRO MADEIRA & LAUREANO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3147; identificação de pessoa colectiva n.º 505451263; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102212

LOPO E FLORIPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 198;
identificação de pessoa colectiva n.º 500168415; data da apresen-
tação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102210

MÓVEIS D�ARTE DE JOAQUIM DE OLIVEIRA RAMOS
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501395938; data da apresen-
tação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102209

FERREIRA SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1030; identificação de pessoa colectiva n.º 501556150; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira Rosa.
1000102207

ARNALDO FRUTUOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 500519781; data da apresen-
tação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102205

AUTO TRANSPORTES � HENRIQUE ROSA LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2846; identificação de pessoa colectiva n.º 504439634; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira Rosa.
1000102203

OFIMPOR � OFICINA, IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS
E DE MATERIAL DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2146; identificação de pessoa colectiva n.º 503309605; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102201

BARPAL � INDÚSTRIA DE LOUÇA DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2415; identificação de pessoa colectiva n.º 502003049; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102200

REAJ � CONSTRUÇÃO CIVIL E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2527; identificação de pessoa colectiva n.º 504068377; data da
apresentação: 25062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102198

JOAQUIM CUSTÓDIO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2515; identificação de pessoa colectiva n.º 504032690; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102197

SERRALHARIA DE FIALHO E ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1545; identificação de pessoa colectiva n.º 502310537; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102195

PINTURAS LUÍS MOTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2855; identificação de pessoa colectiva n.º 504849212; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102193

FRUTAS COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2680; identificação de pessoa colectiva n.º 504457020; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102191

BOMMÓVEL � MÓVEIS E CARPINTARIAS DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2093; identificação de pessoa colectiva n.º 503198447; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102190

CERÂMICA D. M. L. & RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1156; identificação de pessoa colectiva n.º 501789456; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102189

METALÚRGICA LOPES & CAPITAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2498; identificação de pessoa colectiva n.º 504020374; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102187

DOMINGOS, VIEIRA & JACÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 500842531; data da apresen-
tação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102185

REVALOR � RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2555; identificação de pessoa colectiva n.º 504113933; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102183

CASA DE PNEUS DOS MOLIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1126; identificação de pessoa colectiva n.º 501748610; data da
apresentação: 25062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102181

CARLIBRINDE � LOUÇA DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1150; identificação de pessoa colectiva n.º 501782010; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102179

SILVESTRE & SILVESTRE � CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3099; identificação de pessoa colectiva n.º 505482495; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102178

SUSANA PERALTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2899; identificação de pessoa colectiva n.º 504958399; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102176

JOÃO CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2590; identificação de pessoa colectiva n.º 504162063; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102174

CLIMOBAÇA � AQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3184; identificação de pessoa colectiva n.º 505534347; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102172

ANIBAL MANUEL LEÃO FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3255; identificação de pessoa colectiva n.º 505536374; data da
apresentação: 24062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102170

BESTMOLDES � CONCEPÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2960; identificação de pessoa colectiva n.º 505064529; data da
apresentação: 24062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102058

MANUEL CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 500504440; data da apresen-
tação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102213

JOSÉ FIGUEIREDO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 342;
identificação de pessoa colectiva n.º 500369640; data da apresen-
tação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102211

LEÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 500504474; data da apresen-
tação: 20062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102208

IDEAIS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2466; identificação de pessoa colectiva n.º 503955558; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102206

JOSÉ RODRIGUES SERRAZINA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 616;
identificação de pessoa colectiva n.º 500753067; data da apresen-
tação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102204

OURIVESARIA PRESTÍGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1499; identificação de pessoa colectiva n.º 502239468; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102202

PAULO & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 580;
identificação de pessoa colectiva n.º 500715408; data da apresen-
tação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102199

AGÊNCIA FUNERÁRIA ATAIJENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2465; identificação de pessoa colectiva n.º 503955566; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102196

ANTÓNIO ROSA MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1707; identificação de pessoa colectiva n.º 502476826; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102194

W. NEUROTH, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2767; identificação de pessoa colectiva n.º 504468944; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102192

FARMÁCIA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2977; identificação de pessoa colectiva n.º 504991094; data da
apresentação: 11062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102188

MOINHO DE VENTO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2673; identificação de pessoa colectiva n.º 504890603; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102186

BALBINO & FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 501071512; data da apresen-
tação: 25062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102184

VÍTOR ALVES & JOSÉ DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3175; identificação de pessoa colectiva n.º 505588803; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102182

ESTUBAÇA � ESTUQUES DO ALCOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3092; identificação de pessoa colectiva n.º 505443864; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102180

MÁRMORES SANTA TERESA, EXTRACÇÃO
DE PEDRA EM BLOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2368; identificação de pessoa colectiva n.º 503764027; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102177

MOLDEGAMA � MOLDES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1203; identificação de pessoa colectiva n.º 501854495; data da
apresentação: 25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta destacada, Silvia Ferreira
Rosa. 1000102175

CÉSAR LOPES VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3096; identificação de pessoa colectiva n.º 505442558; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102173

VÍTOR BERNARDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3256; identificação de pessoa colectiva n.º 505654091; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102171

PAULOURO � SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3193; identificação de pessoa colectiva n.º 505555603; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102169

AUTO REPARADORA DE JOÃO PAULO BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3091; identificação de pessoa colectiva n.º 505442582; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102168

AGOSTINHO ANDRÉ S. TABORDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3103; identificação de pessoa colectiva n.º 505443988; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102167

LUÍS MANUEL COLUMBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3097; identificação de pessoa colectiva n.º 505443821; data da
apresentação: 20020629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102166

DUPLA FUNÇÃO � CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3176; identificação de pessoa colectiva n.º 505547490; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102165

MANUEL CARLOS D. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3129; identificação de pessoa colectiva n.º 505486490; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102164

SERRAZINA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1318; identificação de pessoa colectiva n.º 501995617; data da
apresentação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102056

ANA BRANCO & FRANCISCO VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2530; identificação de pessoa colectiva n.º 504056450; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta, Sílvia Ferreira Rosa.
1000102055

ANSIÃO

AMÉRICO GASPAR & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 332/
910507; identificação de pessoa colectiva n.º 502548738.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101315

ANTÓNIO NUNES DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 224/
840220; identificação de pessoa colectiva n.º 501422110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101317

FERMÓVEL � FERRAGENS E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 223/
840208; identificação de pessoa colectiva n.º 501447130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101318

L. F. A. � LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 367/
9207289; identificação de pessoa colectiva n.º 502809124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101296

OLIVEIRA, PIRES & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 311/
901122; identificação de pessoa colectiva n.º 502488689; data da
apresentação: 20020602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101297

MATILDE DIAS DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 456/
951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503516694.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101298
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ANSIOVO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, L.DA

Sede: Vale de Avessada de Baixo, Santiago da Guarda,
3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 508/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503954314.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, respeitantes ao exercício do ano de 2001,
da sociedade supra referida.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000101320

DINABIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 511/
971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503974382.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 1000101322

BOCKEMUEHL, L.DA

Sede: Zona Industrial da Cooperativa, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 316/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 502497505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestações de contas, respeitantes ao exercício do ano de
2001, da sociedade supra referida.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante,(Assinatura ilegí-
vel.) 1000101324

BATALHA

METAMACO � CERÂMICO DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 40/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 501364889; inscri-
ção n.º 11 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 27, of. e 21 a 23/20020624.

Certifico que, José Carlos de Sousa Leirião e Maria Gorete Alves
Meneses Leirião, cessaram funções de gerentes por renúncia, em
22 de Março de 2002.

Certifico ainda que, o contrato foi parcialmente alterado, passando
o artigo 1.º e o n.º 2 do artigo 5.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma METAMACO � Cerâmica Decora-
tiva, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial da Batalha, lote 2,
Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha.

ARTIGO 5.º

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes.

Mais certifico que, Albino Coelho das Neves e Paulo Jorge Bran-
co Destapado, foram nomeados gerentes da sociedade, em 22 de
Março de 2002.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
1000101273

PROPECUÁRIA � PRODUTOS PARA PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 116/
890821; identificação de pessoa colectiva n.º 500891974.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2001, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

10 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000102557

ALCIDES MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 703/
990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504428764; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 54/20020626.

Certifico que, o capital da sociedade foi reforçado com a quan-
tia de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato, quanto
ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de valor
nominal de 2750 euros, do sócio Alcides Ribeiro Marques; e duas
de valor nominal individual de 1125 euros, uma de cada um dos
sócios Nelson Carvalho Marques e Sónia Carvalho Marques.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

10 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000102553

DAMÁSIO, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente DAMÁSIO & SILVA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 215/
901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502429062;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: of. 47,
of. 48 e 50/20020626.

Certifico que, Edmundo Damásio Ferreira e Maria Helena
Pedroso da Silva, cessaram funções de gerentes na sociedade, por
renúncia, em 17 de Junho de 2002.

Certifico ainda que, o contrato foi totalmente alterado, tendo
havido transformação em sociedade unipessoal que se passa a re-
ger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade  adopta a denominação de Damásio, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sede no lugar de Casais dos Ledos, freguesia
e concelho da Batalha.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em electroerosão em moldes para ma-
téria plástica.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se pela quota única do sócio Hugo Filipe
da Silva Damásio.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 200 000 euros.
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6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio
Hugo Filipe da Silva Damásio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferido, está conforme.

10 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000102549

J. SOARES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 265/
910701; identificação de pessoa colectiva n.º 500738203.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2001, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000101276

BELACHICO � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 845/
20010110; identificação de pessoa colectiva n.º 505181274.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2001, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 1000101280

BOMBARRAL

CONSTROCANDIDO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 463/960320; identificação de pessoa colectiva n.º 503602132;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101976

LEONEL SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 208/870716; identificação de pessoa colectiva n.º 501854010;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101974

E. B. L. � EDIFICAÇÕES BOMBARRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 191/870119; identificação de pessoa colectiva n.º 501774122;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101970

JOSÉ DA ROCHA CAROÇO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 36/
750528; identificação de pessoa colectiva n.º 500371091; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101968

LEONEL PEREIRA DE LIMA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 142/820820; identificação de pessoa colectiva n.º 501303502;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101965

JOAQUIM DOS SANTOS COELHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 134/680508; identificação de pessoa colectiva n.º 500561095;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101961

VARIREDE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 636/20010928; data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101957

SOVISTREMA � SOCIEDADE VINÍCOLA DA ESTREMADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 103/810203; identificação de pessoa colectiva n.º 500276510;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101953
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PENTAPEÇAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
MÁQUINAS E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 321/
911113; identificação de pessoa colectiva n.º 502643579; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101950

EDITE & GEORGINA � SOCIEDADE DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 206/870604; identificação de pessoa colectiva n.º 501836616;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101947

DÉLIO SEGUROS � SOCIEDADE MEDIADORA SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 368/930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502909366;
data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101624

CORDEIRO & CÂNDIDO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 607/20000201; identificação de pessoa colectiva
n.º 505276917; data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101621

ALFAOESTE � COMERCIALIZAÇÃO
DE ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 493/970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503859842;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

21 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101634

BELMIRO MARQUES (SUCESSORES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 81/
650420; identificação de pessoa colectiva n.º 500043973; data da
apresentação: 20020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos relativos à prestação de contas do ano de exercí-
cio de 2001.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101632

BIOVINICA � SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 583/20000703; identificação de pessoa colectiva
n.º 504901834; data da apresentação: 20020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101631

PRIMOFRUTA � SOCIEDADE HORTOFRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 408/940422; identificação de pessoa colectiva n.º 503203203;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

24 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000101630

AUTO TÁXIS LEITÃO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 616/20010504; identificação de pessoa colectiva
n.º 505383632; data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102418

ERNESTO D. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 44/
990528; data da apresentação: 500346151; data da apresenta-
ção: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102415

PIPICAR � REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 603/20010109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505119684; data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102413
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TRANSFERANDRADE � TRANSPORTES DE ALUGUER
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 480/
961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503773719; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102392

MINICICLO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 425/950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503379069;
data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102388

ESTORES BARÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 227/880712; identificação de pessoa colectiva n.º 502007389;
data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102385

CONTROLVÍDEO � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 503/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503933473; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102381

CONSTRUÇÕES JAICRIS OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 111/810624; identificação de pessoa colectiva n.º 501154159;
data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102375

SURGI 3 � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 188/861114; identificação de pessoa colectiva n.º 501744690;
data da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria de
Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000102373



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 193 � 22 de Agosto de 2002 17 854-(99)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 193 � 22 de Agosto de 200217 854-(100)

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LIVRARIAS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

 € 4,99


