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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo

Serviço Administrativo

Aviso

Esclarecimento

Relativamente ao procedimento por negociação com publicação
prévia do anúncio n.º 1/DMA/2002, informa-se que:

A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes será base-
ada nos documentos solicitados no n.º 7, alíneas a.1) e 2);

A apresentação dos documentos solicitados no n.º 7, alínea b.5)
será facultativa.

3 de Setembro de 2002. � O Chefe do Serviço Int.º, José Isidro
Maltez Capucho, TCOR/ADMAER. 3000071220

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Santa Cruz

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 1/2003 � Reagentes
para coagulação

1 � Entidade adjudicante � Hospital de Santa Cruz, Avenida do
Professor Dr. Reinaldo dos Santos, 2795 Carnaxide (telefone:
214163400; fax: 214170256).

2 � Objecto do concurso:

a) Reagentes para coagulação, Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividade (CPA) � categoria 24.42.2, subcate-
goria 24.42.23, a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho;

b) Quantidades � as previstas no caderno de encargos;
c) O Hospital de Santa Cruz reserva-se o direito de recorrer

ao ajuste directo, nos termos do artigo 86.º, n.º 1, alínea f),
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, no triénio subse-
quente à celebração do contrato inicial, para as quantidades
previstas para 2003;

d) Natureza do contrato a celebrar � fornecimento contínuo
para aquisição de bens.

3 � Local de entrega dos bens � Hospital de Santa Cruz, sito na
morada indicada no n.º 1.

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � 31 de
Dezembro de 2003.

5 � São admitidas propostas parciais.
6 � Não são admitidas alterações às cláusulas do caderno de en-

cargos. Admitem-se propostas variantes.
7 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

as constantes do programa de concurso e caderno de encargos.
8 � Pode apresentar candidatura um agrupamento de concorren-

tes, o qual, se vier a ser adjudicatário, deverá associar-se, antes da
celebração do contrato, numa entidade única ou em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

9 � O programa e o caderno de encargos do concurso podem ser
consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, sito na
morada indicada no n.º 1.

a) Data limite de apresentação dos pedidos � até ao último dia
do prazo para entrega das propostas.

b) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante o
pagamento de 25 euros, acrescido de IVA à taxa legal, na Tesoura-
ria dos Serviços Financeiros, sita na morada indicada no n.º 1, ou
mediante cheque endossado ao Hospital de Santa Cruz, enviado ao
Serviço de Aprovisionamento, na mesma morada.

10 � As propostas devem ser entregues em mão, ou enviadas,
por carta registada e com aviso de recepção, no Serviço de Aprovi-
sionamento da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis, entre
as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

a) Hora e data limite de entrega das propostas � 30 de Outubro
de 2002, às 16 horas.

b) As propostas e todos os documentos que as acompanham de-
vem ser redigidos em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser
acompanhados de tradução devidamente legalizada.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar no dia
31 de Outubro de 2002, às 10 horas, numa sala do Serviço de Apro-
visionamento, sito na morada referida no n.º 1.

a) Pode assistir ao acto público qualquer interessado, apenas po-
dendo intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

12 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes
factores, por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade;
b) Características técnicas e funcionais;
c) Preço;
d) Prazo de entrega.

13 � Validade das propostas � mínimo de 60 dias contados
da data limite para a sua entrega, considerando-se este prazo pror-
rogado por iguais períodos se o concorrente nada requerer em
contrário.

14 � Caução � o adjudicante poderá exigir uma caução no valor
de 5 % do preço total do fornecimento (com exclusão do IVA) para
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume
com a celebração do contrato.
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15 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 6 de
Setembro de 2002.

A Administradora Hospitalar, (Assinatura ilegível.)
3000071333

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

ICP-Autoridade Nacional de Comunicações

Anúncio

Concurso público internacional n.º 1/2002 
(Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � ICP-Autoridade Nacional de Comu-
nicações (ICP-ANACOM), com sede em Lisboa, na Avenida de José
Malhoa, 12 (telefone: 217211000; telefax: 217211001).

2 � Procedimento � concurso público internacional.
Data de publicação do anúncio de abertura:

Diário da República, 3.ª série, n.º 24, de 29 de Janeiro de 2002;
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, edição n.º 20, de

29 de Janeiro de 2002;
Jornal Diário de Notícias, de 21 de Janeiro de 2002;
Jornal Público, de 18 de Janeiro de 2002.

3 � Quantidade e categoria dos serviços e bens � sistema inte-
grado de equipamentos discretos e respectivos acessórios, para o
Laboratório de Rádio do ICP-ANACOM, que permita testar carac-
terísticas radioeléctricas (por condução) de emissores, receptores e,
simultaneamente, emissores/receptores, e ainda a prestação de ser-
viços associados, nomeadamente formação, calibração e integração
da aparelhagem.

Classificação estatística, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1232/
98, da Comissão, de 17 de Junho:

Categoria 33.20.4 � Instrumentos e aparelhos para medida ou
controlo de grandezas eléctricas ou para detecção de radia-
ções ionizantes;

Subcategoria 33.20.44 � Instrumentos e aparelhos para tele-
comunicações.

4 � Número de propostas recebidas � 1.
5 � Critério de adjudicação � proposta economicamente mais

vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de importância,
os seguintes factores e respectiva ponderação:

Mérito técnico � 60 %;
Preço � 10 %;
Período de garantia � 10 %;
Assistência pós-venda � 10 %;
Características funcionais � 10 %.

6 � Data da adjudicação � proposta não adjudicada, por ter sido
considerada inaceitável, nos termos e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho � Despacho
n.º 029102CA, de 29 de Agosto de 2002.

7 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias � 6 de Setembro de 2002.

8 � Data da recepção do anúncio, para publicação, no Serviço de
Publicações Oficiais da Comunidade Europeia � 6 de Setembro de 2002.

5 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Álvaro Cordeiro Dâmaso. 3000071359

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Anúncio

Concurso público para a empreitada «Parque oficinal da
CMC � Conclusão do edifício das oficinas» � obra
n.º 2.12.2.26.

1 � A entidade que põe a obra a concurso é a Câmara Municipal
de Cascais (CMC), sita na Praça de 5 de Outubro, 2754-501 Cascais
(telefone: 214825000; telefax: 214868884).

2 � Por despacho do presidente de 31 de Julho de 2002 é aberto
concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

3 � a) O local da empreitada será no concelho de Cascais, em
Cascais.

b) A empreitada é designada por: «Parque oficinal da CMC �
conclusão do edifício das oficinas», constando da realização dos se-
guintes trabalhos: estabilidade/revestimentos metálicos, projecto
geral � arquitectura, rede de drenagem, rede de águas, rede de gás,
instalações eléctricas e telefones, ar condicionado, ventilação e se-
gurança contra incêndios, sendo o preço base do concurso de
733 846,80 euros, com exclusão do IVA.

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os trabalhos
preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pelas obras
que integram a empreitada, sendo referenciados segundo a Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividades (CPA), a que se re-
porta o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro de 1993, de acordo com as seguintes classes: 45.11, 45.21,
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44 e
45.45.

4 � O prazo máximo de execução é de 210 dias, incluindo sába-
dos, domingos e feriados, nas condições do caderno de encargos.

5 � Consulta do processo:

a) O processo de concurso e os documentos complementares
podem ser examinados, durante as horas normais de expe-
diente, na Repartição Administrativa de Obras e Conserva-
ção da CMC, sita na Rua de José Joaquim de Freitas, 2,
2750-404 Cascais. Os pedidos de cópias das peças poderão
ser feitos para a Repartição Administrativa acima mencio-
nada, até 15 dias antes do fim do prazo para a apresenta-
ção das propostas;

b) O custo de cada conjunto daquelas cópias é de 161,69 eu-
ros, mais IVA à taxa legal em vigor, valor que poderá ser
pago em numerário ou através de cheque passado à ordem
do tesoureiro da Câmara Municipal de Cascais.

6 � a) As propostas devem dar entrada na Repartição Adminis-
trativa de Obras e Conservação da CMC, sita na Rua de José Joa-
quim de Freitas, 2, 2750-404 Cascais, até às 16 horas e 30 minutos
do 33.º dia contínuo subsequente contado a partir do dia seguinte à
data de publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser enviadas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção, ou entregues, contra recibo, na Repartição Adminis-
trativa de Obras e Conservação da CMC, sita na Rua de José Joaquim de
Freitas, 2, 2750-404 Cascais. Se o envio da proposta for feito pelo
correio, o concorrente será o único responsável se a proposta chegar
à morada referida depois de esgotado o prazo para a entrada das pro-
postas, não podendo por isso apresentar qualquer reclamação.

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

7 � a) Só poderá intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas por um dos
concorrentes, nos termos do programa de concurso.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do 1.º dia
útil seguinte à data indicada para entrega das propostas, na Reparti-
ção Administrativa de Obras e Conservação da CMC, sita na Rua de
José Joaquim de Freitas, 2, 2750-404 Cascais.

8 � O concorrente a que for adjudicada a empreitada prestará
uma caução no valor correspondente a 5 % do preço total da adju-
dicação.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem intenção de se constituírem juridicamente em consórcio ex-
terno, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração de contrato.

11:
11.1 � Condições mínimas de admissão a concurso:

a) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, de que não estejam dispensados pelo n.º 1 do
artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para
os concorrentes que sejam detentores do certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras públicas que contenha as
seguintes autorizações:

i) A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
[...] categoria, em classe correspondente ao valor da
proposta, ou
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ii) A 10.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de
ser de classe que cubra o valor global da proposta e
integrar-se na categoria em que o tipo da obra se
enquadra;

b) E as 5.ª, 9.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria e as 1.ª,
7.ª, 8.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe
correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso
o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso;

c) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, de que não estejam dispensados pelo n.º 1 do
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para
os concorrentes que sejam titulares de certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados contendo as
autorizações referidas nas alíneas i) e ii) da alínea a) deste
número;

d) Apresentação de todos os documentos de habilitação exigi-
dos pelo n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, para os demais concorrentes previstos no ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não
detentores de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas ou que não apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados contendo as
autorizações referidas nas alíneas i) e ii) da alínea a) deste
número.

11.2 � A qualificação dos concorrentes para os efeitos do dis-
posto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, será
realizada nos termos estabelecidos no documento designado «Crité-
rios para a qualificação dos concorrentes» que constitui o anexo VI
ao presente programa de concurso.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias, com início
na data do acto público do concurso, podendo ser prorrogado por
mais 44 dias por consentimento tácito dos concorrentes que nada
requeiram em contrário.

13 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes fac-
tores, com as ponderações que se indicam:

a) Preço � menor preço da proposta para realização da
obra � 90 %;

b) Prazo � menor prazo de conclusão da obra � 10 %.

Cada factor será classificado de 0 a 100 pontos, sendo o valor
máximo atingível de 100 pontos.

O resultado final obtém-se pela aplicação das ponderações, em
percentagem, atrás estabelecidas às pontuações atribuídas aos facto-
res enunciados.

Quanto ao critério referente ao preço, o concorrente que apre-
sentar o melhor preço obterá a classificação de 100 pontos, sendo a
classificação dos restantes concorrentes calculada pela proporciona-
lidade inversa entre o respectivo valor e o do menor preço apresen-
tado.

Quanto ao prazo de execução, será valorizado com a pontuação
máxima de 100 pontos o concorrente que apresentar o menor pra-
zo para a execução dos trabalhos, sendo a classificação dos restantes
concorrentes obtida pela proporcionalidade inversa entre o respec-
tivo valor e o do menor prazo proposto.

14 � Não são permitidas variantes.

1 de Agosto de 2002. � O Vereador, Carlos Filipe Reis.
3000068490

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Anúncio

Concurso público � Construção do jardim-de-infância
do Areeiro

1 � Dono de obra � o concurso é promovido pela Câmara
Municipal de Coimbra, através da Divisão de Equipamentos e Edifí-
cios do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Muni-
cipais, com sede no Pátio da Inquisição, 3000-221 Coimbra (telefo-
nes: 239828078; 239828052; fax: 239832986), entidade por onde
decorre o respectivo processo.

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

3 � a) Local de execução � freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

b) Designação da empreitada � «Construção do jardim-de-infân-
cia do Areeiro».

Natureza e extensão dos trabalhos � montagem de estaleiro,
movimento de terras, execução de estrutura em betão armado, co-
bertura em telha cerâmica, alvenarias, cantarias, isolamentos e im-
permeabilizações, coberturas, carpintarias e serralharias, revestimen-
tos, redes de águas, de esgotos e pluviais, equipamento sanitário,
instalação eléctrica, telefónica, de aquecimento, de gás natural e de
TV, equipamento fixo e móvel e arranjos exteriores.

Os trabalhos anteriormente definidos incluem todos os traba-
lhos preparatórios, complementares ou acessórios requeridos pe-
las obras que integram a empreitada, sendo referenciados segundo
a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a
que se refere o Regulamento CE n.º 1232/98, de 17 de Junho, de
acordo com as subcategorias 45.11.12, 45.11.21, 45.21.15,
45.22.11, 45.22.12, 45.22.13, 45.22.20, 45.25.10, 45.25.31,
45.25.50, 45.31.12, 45.32.11, 45.33.11, 45.33.20, 45.33.30,
45.42.11, 45.43.11, 45.43.12, 45.43.21, 45.43.22, 45.44.21,
45.44.22 e 45.45.13.

O preço base do concurso, excluindo o IVA, é de 392 212 euros.
c) A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos que compõem

o futuro jardim-de-infância do Areeiro, assim como a beneficiação
da Escola do 1.º CEB do Areeiro.

d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra será de 240 dias, incluindo sá-

bados, domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados na Secretaria do Departamento de Obras e
Gestão de Infra-Estruturas Municipais da Câmara Municipal de Coim-
bra, localizado na morada referida no n.º 1, durante o período nor-
mal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 ho-
ras às 17 horas e 30 minutos), desde o dia da publicação do anúncio
até ao dia e hora do acto público do concurso.

b) Os interessados podem solicitar, desde a data deste anúncio até
ao fim do segundo terço do prazo para apresentação das propostas,
cópias autenticadas do referido processo de concurso e documentos
complementares; os elementos solicitados serão fornecidos no pra-
zo máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido,
mediante o pagamento da importância de 183 euros por exemplar,
acrescido do valor do IVA, através da Repartição de Documentação
e Atendimento da Câmara Municipal de Coimbra, sita no edifício
dos Paços do Município, Praça de 8 de Maio, 3000-300 Coimbra
(telefone: 239857500; fax: 239820114).

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas e 30 minutos do dia 31 de Outubro de 2002.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Re-
partição de Documentação e Atendimento da Câmara Municipal de
Coimbra, sita no edifício dos Paços do Município, Praça de 8 de
Maio, 3000-300 Coimbra (telefone: 239857500; fax: 239820114).

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concor-
rentes ou aqueles que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciados, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso.

b) Esse acto terá lugar no dia 4 de Novembro de 2002, pelas
15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra.

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

Manutenção da caução � por um período de cinco anos, corres-
pondente ao prazo de garantia da obra.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços, nos termos dos
artigos 8.º, n.º 1, alínea b), e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, na redacção da Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro. Os paga-
mentos serão mensais e terão como base os autos de medição.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo esta
entidade ou consórcio de estar constituído aquando da celebração do
contrato.

11 � Condições básicas para admissão do concurso:

a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas com as seguintes autorizações:

As 1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, as quais têm de
ser de classe que cubra o valor global da proposta e in-
tegrar-se na categoria em que o tipo de obra se enqua-
dra;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de em-
preiteiro de obras públicas aplica-se o disposto nos arti-
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gos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
nas condições do programa de concurso;

c) Condições mínimas de carácter económico-financeiro e
técnico:

c.1) Avaliação da capacidade económico-financeira:

c.1.1) Apresentarem um rátio solvabilidade (activo líqui-
do total/passivo total) em pelo menos dois dos
três últimos anos, igual ou superior a 1.10;

c.1.2) Apresentarem um rátio autonomia financeira (ca-
pitais próprios/activo líquido) em pelo menos dois
dos três últimos anos, igual ou superior a 0.15;

c.1.3) Apresentarem um rátio liquidez reduzida [(capi-
tais circ. � stocks)/exig. c. prazo] em pelo me-
nos dois dos três últimos anos, igual ou superior a
0.60;

c.2) Avaliação da capacidade técnica:

c.2.1) Comprovação da execução de pelo menos uma
obra de idêntica natureza da obra posta a concurso,
de valor não inferior a 200 000 euros;

c.2.2) Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

c.2.3) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos,
estejam ou não integrados na empresa, a afectar
à obra.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis conta-
dos da sua abertura.

13 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos dos artigos 100.º e 105.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e do relacionado no pro-
grama de concurso, de acordo com os seguintes factores, ordenados
por ordem decrescente de importância e respectiva ponderação:

Preço � menor preço da proposta para realização da obra �
80 %;

Prazo de execução � menor prazo de execução da obra � 20 %;

C
a
 = C

p
 × 0.80 + C

pe
 × 0.20

onde:

C
a
 = coeficiente de adjudicação;

C
p
 = coeficiente do preço (preço base/preço da proposta);

C
pe

 = coeficiente do prazo de execução (prazo base/prazo
da proposta).

14 � Não são admitidas variantes ao projecto (ou parte dele).
15 � Outras informações � nada a referir.
16 � Não houve lugar à publicação do anúncio de pré-informa-

ção no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Não houve lugar à publicação do anúncio no Jornal Oficial

das Comunidades Europeias.

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Manu-
el de Sousa Encarnação. 3000071142

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO

Anúncio

Concurso público n.º 1/02

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo, Largo do Dr. Vilhena, 6440 Figueira de Castelo
Rodrigo (telefone: 271319000; fax: 271319009).

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Figueira de Castelo
Rodrigo e Freixeda do Torrão.

b) Descrição da empreitada:

i) Designação da empreitada � Rectificação e beneficiação
da EM 607 � Figueira de Castelo Rodrigo-Freixeda do
Torrão;

ii) Natureza dos trabalhos � a empreitada consiste na rectifi-
cação da estrada existente, na realização de terraplenagens,
drenagens, pavimentação, serventias, obras de arte e na
colocação de vedações e sinalização;

iii) Descrição � trabalhos classificados por 45231200-7 no
Vocabulário Comum para Contratos Públicos, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de
3 de Setembro de 1996;

iv) Preço base do concurso � 878 791 euros, com exclusão do
IVA.

c) A empreitada não é divisível em partes.
d) (Nada a referir.)
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 180 dias seguidos

do calendário.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado, durante as

horas normais de expediente, até ao dia e hora do acto público do
concurso e adquirido até ao fim do 1.º terço do prazo fixado para
entrega das proposta, na Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, na morada indicada no n.º 1.

b) O custo do processo de concurso é de 250 euros, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, a pagar no acto da encomenda em di-
nheiro ou cheque visado passado a favor da Câmara Municipal de
Figueira de Castelo Rodrigo.

6 � a) As propostas terão de dar entrada nos serviços da Câmara
Municipal de Figueira Castelo Rodrigo até às 17 horas e 30 minutos
do 30.º dia de calendário contado a partir do dia seguinte ao da pu-
blicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no
n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, de-
vendo os documentos que as instruem, quando não redigidos em
português, ser acompanhados de tradução legalizada.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do 1.º dia
útil seguinte à data limite para apresentação das propostas, no local
com endereço indicado no n.º 1.

8 � Não é exigida caução ou garantia na fase do concurso.
9 � A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão feitos

mensalmente, de acordo com as quantidades de obra executadas.
10 � Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que

declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes deverão por si só, ou em associação,
nos termos legais, ser titulares dos seguintes certificados de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, emitidos pelo IMOPPI, cor-
respondentes às seguintes autorizações:

1.ª e 2.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos da proposta;

6.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados da proposta.

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o disposto nos ar-
tigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas con-
dições do programa de concurso.

11.1 � Nos termos do artigo 56.º e do n.º 1 do artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, são estabelecidos os seguintes
elementos de referência adicionais para avaliação da capacidade fi-
nanceira, económica e técnica, a efectuar na fase de qualificação
dos concorrentes, conforme artigo 98.º do citado decreto-lei, devendo
os concorrentes obter um valor superior a 4 valores no cálculo da
média aritmética para os índices descritos no quadro infra:

Intervalo de variação

Liquidez geral: 0 %-20 % � 4

Activo circulante/passivo de 21 %-40 % � 8
curto prazo. 41 %-60 % � 12

61 %-80 % � 16
> 81 % � 20

Autonomia financeira: 0 %-20 % � 4

Capital próprio/activo líquido 21 %-40 % � 8
total. 41 %-60 % � 12

61 %-80 % � 16
> 81 % � 20
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Intervalo de variação

Grau de cobertura do imobilizado: < 40.00 � 4

Capitais permanentes/imobilizado 40.00-120.00 � 8
líquido total. 121.00-500.00 � 12

501.00-1000.00 � 16
> 1001.00 � 20

Volume de negócios: > 2 × o preço base � 4

S [(n-1) + (n-2) + (n-3)]/3 > 3 × o preço base � 10
> 4 × o preço base � 20

11.2 � Para fundamentação dos elementos de referência adicio-
nais estabelecidos no número antecedente, avaliação da capacidade
financeira e económica, devem ser obrigatoriamente apresentados
os seguintes documentos: último balanço e demonstração de resulta-
dos, declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o
seu volume de negócios em obra nos três últimos exercícios, assina-
da pelo represente legal da empresa, para avaliação da capacidade
técnica, lista de obras executadas da mesma natureza da obra posta
a concurso acompanhada de certificados de boa execução, nos ter-
mos da alínea n) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias úteis contados
a partir da data do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, de acordo com os critérios indicados por ordem decres-
cente e ponderados nos seguintes termos:

a) Factor «preços» (0,40). Este factor será avaliado pela aná-
lise dos seguintes subfactores:

Preço total (0,35);
Plano de pagamentos (0,05);

b) Factor «prazos» (0,30):

Prazo total (0,20);
Prazos parcelares e programação proposta (0,05);
Meios humanos e materiais a mobilizar (0,05).

c) Factor «garantia da qualidade de execução» (0,30). Este fac-
tor será avaliado pela análise dos seguintes subfactores:

Processos construtivos (0,15);
Controlo da qualidade (0,05);
Plano de segurança e saúde (0,05);
Organização do estaleiro (0,05).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Só será permitida a apresentação de propostas condiciona-

das apenas quanto ao prazo de execução da obra, de acordo com o
programa do concurso.

16 � (Nada a referir.)
17 � (Nada a referir.)
18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 23 de Agosto de 2002.

22 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 1000132755

Anúncio

Concurso público n.º 2/02

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo, Largo do Dr. Vilhena, 6440 Figueira de Castelo
Rodrigo (telefone: 271319000; fax: 271319009).

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

3 � a) Local de execução � freguesias de Figueira de Castelo
Rodrigo e Mata de Lobos.

b) Descrição da empreitada:

i) Designação da empreitada � Rectificação e beneficiação
da EM 604-1 � Figueira de Castelo Rodrigo-Mata de Lo-
bos;

ii) Natureza dos trabalhos � a empreitada consiste na rectifi-
cação da estrada existente, na realização de terraplenagens,
drenagens, pavimentação, serventias, obras de arte e na
colocação de vedações e sinalização;

iii) Descrição � trabalhos classificados por 45231200-7 no
Vocabulário Comum para Contratos Públicos, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de
3 de Setembro de 1996;

iv) Preço base do concurso � 998 759 euros, com exclusão do
IVA.

c) A empreitada não é divisível em partes.
d) (Nada a referir.)
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 180 dias seguidos

do calendário.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado, durante as

horas normais de expediente, até ao dia e hora do acto público do
concurso e adquirido até ao fim do 1.º terço do prazo fixado para
entrega das proposta, na Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, na morada indicada no n.º 1.

b) O custo do processo de concurso é de 250 euros, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, a pagar no acto da encomenda em di-
nheiro ou cheque visado passado a favor da Câmara Municipal de
Figueira de Castelo Rodrigo.

6 � a) As propostas terão de dar entrada nos serviços da Câmara
Municipal de Figueira Castelo Rodrigo até às 17 horas e 30 minutos
do 30.º dia de calendário contado a partir do dia seguinte ao da pu-
blicação deste anúncio no Diário da República.

b) As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no
n.º 1, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com
aviso de recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, de-
vendo os documentos que as instruem, quando não redigidos em
português, ser acompanhados de tradução legalizada.

7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes.

b) O acto público do concurso terá lugar às 15 horas do 1.º dia
útil seguinte à data limite para apresentação das propostas, no local
indicado no n.º 1.

8 � Não é exigida caução ou garantia na fase do concurso.
9 � A empreitada é por série de preços. Os pagamentos serão feitos

mensalmente, de acordo com as quantidades de obra executadas.
10 � Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que

declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

11 � a) Os concorrentes deverão por si só, ou em associação,
nos termos legais, ser titulares dos seguintes certificados de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas, emitidos pelo IMOPPI, cor-
respondentes às seguintes autorizações:

1.ª e 2.ª subcategorias da 3.ª categoria da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos da proposta;

6.ª subcategoria da 3.ª categoria da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados da proposta.

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas aplica-se o disposto nos ar-
tigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas con-
dições do programa de concurso.

11.1 � Nos termos do artigo 56.º e do n.º 1 do artigo 70.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, são estabelecidos os seguintes
elementos de referência adicionais para avaliação da capacidade fi-
nanceira, económica e técnica, a efectuar na fase de qualificação
dos concorrentes, conforme artigo 98.º do citado decreto-lei, devendo
os concorrentes obter um valor superior a 4 valores no cálculo da
média aritmética para os índices descritos no quadro infra:

Intervalo de variação

Liquidez geral: 0 %-20 % � 4

Activo circulante/passivo de 21 %-40 % � 8
curto prazo. 41 %-60 % � 12

61 %-80 % � 16
> 81 % � 20

Autonomia financeira: 0 %-20 % � 4

Capital próprio/activo líquido 21 %-40 % � 8
total. 41 %-60 % � 12

61 %-80 % � 16
> 81 % � 20
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Intervalo de variação

Grau de cobertura do imobilizado: < 40.00 � 4

Capitais permanentes/imobilizado 40.00-120.00 � 8
líquido total. 121.00-500.00 � 12

501.00-1000.00 � 16
> 1001.00 � 20

Volume de negócios: > 2 × o preço base � 4

S [(n-1) + (n-2) + (n-3)]/3 > 3 × o preço base � 10
> 4 × o preço base � 20

11.2 � Para fundamentação dos elementos de referência adicio-
nais estabelecidos no número antecedente, avaliação da capacidade
financeira e económica, devem ser obrigatoriamente apresentados
os seguintes documentos: último balanço e demonstração de resulta-
dos, declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o
seu volume de negócios em obra nos três últimos exercícios, assina-
da pelo represente legal da empresa, para avaliação da capacidade
técnica, lista de obras executadas da mesma natureza da obra posta
a concurso acompanhada de certificados de boa execução, nos ter-
mos da alínea n) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março de 1999.

12 � O prazo de validade da proposta é de 66 dias úteis contados
a partir da data do acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, de acordo com os critérios indicados por ordem decres-
cente e ponderados nos seguintes termos:

a) Factor «preços» (0,40). Este factor será avaliado pela aná-
lise dos seguintes subfactores:

Preço total (0,35);
Plano de pagamentos (0,05);

b) Factor «prazos» (0,30):

Prazo total (0,20);
Prazos parcelares e programação proposta (0,05);
Meios humanos e materiais a mobilizar (0,05);

c) Factor «garantia da qualidade de execução» (0,30). Este fac-
tor será avaliado pela análise dos seguintes subfactores:

Processos construtivos (0,15);
Controlo da qualidade (0,05);
Plano de segurança e saúde (0,05);
Organização do estaleiro (0,05).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Só será permitida a apresentação de propostas condiciona-

das apenas quanto ao prazo de execução da obra, de acordo com o
programa do concurso.

16 � (Nada a referir.)
17 � (Nada a referir.)
18 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 23 de Agosto de 2002.

22 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
Pinto Lopes. 1000132760

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 5/CP/DCCA/DAG/2002

Concurso público para a realização da empreitada n.º 5/
2001/DND/LA � «Construção do edifício municipal sito
na Travessa do Morais, 4, no Núcleo Histórico do Lumi-
ar» (processo n.º 5CP/02).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, Direcção Municipal de Reabilitação Urbana, Divisão de Progra-
mação e Controlo Financeiro, Rua de Alexandre Herculano, 25, 3.º,
1250-008 Lisboa (telefone: 213535534; fax: 213570956).

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

3 � a) Local de execução � Lisboa.
b) Empreitada n.º 5/2001/DND/LA � «Construção do edifício

municipal sito na Travessa do Morais, 4, no Núcleo Histórico do

Lumiar» � CPV 45211200-1, com o preço base de 138 668,81 eu-
ros, com exclusão de IVA.

c) A empreitada não se encontra dividida por lotes.
d) O objecto da empreitada não inclui a elaboração de projecto.
4 � O prazo máximo total para a execução da empreitada é de

36 semanas.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser consultados, todos os dias úteis, no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal, Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F
(entrada pela porta principal), 1749-099 Lisboa, das 9 às 16 horas.
Pode ainda ser adquirido e ou consultado na Divisão de Programa-
ção e Controlo Financeiro, Rua de Alexandre Herculano, 25, 3.º,
1250-008 Lisboa.

b) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos, por escri-
to, ao chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita no
Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco B, 1749-
-099 Lisboa.

c) Data limite para fazer o pedido do processo � seis dias antes
do termo do prazo para entrega das propostas.

d) O preço do processo de concurso é de 90 euros, com o IVA
incluído, sendo o pagamento efectuado em dinheiro ou em cheque
dirigido ao tesoureiro chefe do município de Lisboa.

6 � a) As propostas têm de ser apresentadas até às 16 horas do
dia 29 de Outubro de 2002.

b) As propostas têm de ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes no Centro de Documentação do Edifício Municipal
do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F, 1749-099 Lisboa (entrada
pela porta principal), contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção, das 9 às 16 horas.

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concor-
rentes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipóte-
se de a entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o pra-
zo de entrega das propostas.

c) As propostas deverão ser redigidas em português.
7 � a) Poderão intervir no acto público do concurso represen-

tantes dos concorrentes devidamente mandatados para o efeito.
b) O acto público do concurso terá lugar na sala de concursos do

Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F, 1749-
-099, a partir das 10 horas do dia 30 de Outubro de 2002.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total da adjudicação.
9 � A empreitada é por preço global.
10 � a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de

empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento possuam
condições legais adequadas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas.

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão solida-
riamente responsáveis, perante a CML, pela manutenção da sua
proposta com as legais consequências.

c) No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

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

b) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso e
emitido por uma das entidades competentes mencionadas
no anexo I do programa de concurso, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
de financeira e económica e à capacidade técnica que per-
mitem aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;

c) Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
dos de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os do-
cumentos relativos à comprovação da sua idoneidade, ca-
pacidade financeira, económica e técnica para a execução
da obra posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do
programa de concurso.
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11.1 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de concurso
deve conter:

a) A classificação como empreiteiro geral na 1.ª categoria e
da classe correspondente ao valor da sua proposta;

b) As 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 1.ª categoria
e as 1.ª, 10.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, corres-
pondendo, cada uma, ao valor dos trabalhos especializa-
dos que lhe respeitem, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe na proposta, caso o concorrente não
recorra à faculdade conferida no ponto 6.3 do programa
de concurso.

11.2 � Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do
artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem preju-
ízo do disposto na alínea a) do ponto 6.2 do programa do con-
curso, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a
eles vinculado por contrato para a execução dos trabalhos corres-
pondentes.

a) No caso do número anterior, terão igualmente de ser anexadas
à proposta as declarações de compromisso subscritas pelo concor-
rente e por cada um dos subempreiteiros, das quais conste o nome
deste, seu endereço, a titularidade do certificado contendo as autori-
zações exigidas no concurso e, bem assim, o valor total dos traba-
lhos a que respeitem. As declarações de compromisso devem ser
acompanhadas dos certificados de classificação de empreiteiro de
obras públicas.

12 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo período de 66 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável por 44 dias por consentimento tácito dos con-
correntes que nada requeiram em contrário.

13 � Critérios de apreciação das propostas:
13.1 � O critério de apreciação das propostas será efectuada com

base nos factores e fórmula matemática de ponderação dos mesmos
de seguida indicados:

Cf = 0,95 × (Pm/Pi) + 0,05 × (Pzm/pzi)
em que:

CF = classificação final;
Pm = preço da proposta de menor valor;
Pi = preço da proposta de cada concorrente;
Pzm = menor prazo de execução;
Pzi = prazo de execução da cada concorrente.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto (ou parte dele).

7 de Fevereiro de 2002. � O Vereador, Pedro Augusto Cunha
Pinto. 3000071411

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALMADA

Anúncio

Concurso limitado por prévia qualificação
para aquisição de contadores água fria

1 � Entidade adjudicante � Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento do Município de Almada, Praceta de Ricardo Jorge, 2,
2801-585 Almada (telefone: 212726000; telefax: 212741629).

2 � Objecto do concurso:

a) Aquisição de contadores, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, no valor estimado de 153 000 euros, mais
IVA, classificação estatística n.º 33.20.63, Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho de 1998;

b) Contadores 15 m/m � 3 m3 � 4200;
Contadores 20 m/m � 5 m3 � 720;
Contadores 40 m/m � 20 m3/h � 35.

3 � Local de entrega � nas nossas instalações sitas na Rua de
D. João de Portugal, 33, 2800 Almada.

4 � Prazo máximo do fornecimento � um ano, com entregas
mensais.

5 � Os concorrentes poderão apresentar proposta para a totali-
dade ou parte dos bens postos a concurso, de acordo com o estabe-
lecido no programa, reservando-se aos SMAS o direito de proceder
a adjudicações parcelares.

6 � Documentação � de acordo com o programa de con-
curso.

7 � O local e endereço onde pode ser consultado, requisitado e
levantado o programa de concurso, bem como a solicitação de quais-
quer pedidos de esclarecimentos, é no serviço indicado no n.º 1,
Divisão de Gestão Administrativa, nos dias úteis e durante as horas
normais de expediente.

8 � Os critérios de selecção das candidaturas são: capacidade téc-
nica; capacidade financeira e habilitações profissionais.

9 � Candidaturas:

a) As candidaturas devem ser dirigidas à entidade referida no
n.º 1, Divisão de Gestão Administrativa, nos termos do dis-
posto no artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 197/99;

b) A data limite de apresentação das candidaturas é o 12.º
dia a contar da data de publicação do presente anúncio
no Diário da República (incluindo sábados, domingos e
feriados);

c) As propostas e candidaturas devem ser redigidas em língua
portuguesa, nos termos do artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 197/99.

10 � Critérios de adjudicação � proposta economicamente mais
vantajosa:

a) Adequação técnica;
b) Preço;
c) Assistência pós-venda e garantia de continuidade de forne-

cimento de peças;
d) Prazo de entrega.

11 � O número previsto de participantes a convidar é de cin-
co, aos quais será endereçado convite, nos termos do artigo 121.º
do mencionado diploma, seguindo-se os demais termos estabeleci-
dos na lei.

12 � Proibição de condições divergentes � não são admitidas
propostas que envolvam alterações às cláusulas do programa de con-
curso nem são permitidas propostas variantes.

13 � Deverá ser prestada uma caução no valor de 5 % do total
do fornecimento.

14 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 6 de Setembro de 2002.

15 � Data de recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 6 de
Setembro de 2002.

6 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000071326

ENTIDADES PARTICULARES

RESULIMA � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Aterro Sanitário do Vale do Lima
e Baixo Cávado, Vila Fria, 4901-906 Vila Nova de Anha

Capital social: 1 750 000 euros

Número de identificação de pessoa colectiva 503694398.
Matriculada sob o n.º 2080 na Conservatória do Registo Comercial

de Viana do Castelo.

Anúncio

Empreitada para reformulação do processo de tratamen-
to � afinação do efluente da estação de tratamento de
águas lixiviantes do aterro sanitário do Vale do Lima e
Baixo Cávado.

1 � Entidade adjudicante � A entidade adjudicante é a
RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.,
com sede no aterro sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado, con-
celho e distrito de Viana do Castelo, com o endereço postal no
Apartado 11, 4901-906 Vila Nova de Anha (telefone: 258350330;
fax: 258350332; e-mail: resulima@ip.pt).

2 � Tipo de concurso � o concurso é público, nos termos dos
artigos 47.º, n.º 2, 48.º e 59.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, e demais legislação aplicável.
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3 � Local de execução � distrito e concelho de Viana do Caste-
lo, freguesia de Vila Fria, nas instalações do aterro sanitário do Vale
do Lima e Baixo Cávado.

4 � Designação da empreitada, natureza e extensão dos traba-
lhos:

a) O concurso toma a designação «Empreitada para reformu-
lação do processo de tratamento � afinação do efluente
da estação de tratamento de águas lixiviantes do aterro
sanitário do Vale do Lima e Baixo Cávado»;

b) A natureza e extensão dos trabalhos a desenvolver é a exe-
cução das obras projectadas na sua totalidade, incluindo
movimento de terras, betão armado, sistema de drenarem de
águas lixiviantes, instalações eléctricas e electromecânicas,
fornecimento de equipamentos, entre outras.

5 � Preço base � o preço base do concurso é de 450 000 euros,
não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

6 � Prazo de execução � o prazo de execução das obras e for-
necimentos pretendidos deverá ser igual ou inferior a 60 dias de
calendário (incluindo sábados, domingos e feriados) após a data da
consignação.

7 � Local e horário em que pode ser examinado ou pedido o
processo de concurso:

a) O processo de concurso pode ser examinado ou pedido na
RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resíduos Só-
lidos, S. A., no lugar do Pinhal do Senhor, freguesia de Vila
Fria, concelho e distrito de Viana do Castelo, durante as
horas normais do expediente, de segunda-feira a sexta-fei-
ra, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
16 horas e 30 minutos. O processo do concurso será forne-
cido no prazo máximo de cinco dias úteis após a recepção
do respectivo pedido, através de carta timbrada, na
RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resíduos Só-
lidos, S. A. O processo de concurso poderá ser pedido até
ao 10.º dia útil anterior ao termo do prazo para apresenta-
ção das propostas;

b) O processo de concurso será fornecido, contra carta
timbrada, mediante o pagamento de 250 euros, com exclu-
são do imposto sobre valor acrescentado, em dinheiro ou
cheque à ordem da RESULIMA, S. A.

8 � Data e hora limites para apresentação de propostas � até às
17 horas do 30.º dia contado a partir do dia seguinte ao da publica-
ção deste anúncio no Diário da República.

9 � Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � as
propostas, que serão entregues em duplicado, podem ser enviadas pelo
correio, sob registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão,
contra recibo, para o endereço referido no n.º 1, mantendo-se, em
qualquer caso, a exigência de que as mesmas sejam recebidas até ao
30.º dia, contado a partir do dia seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

10 � Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como
os documentos que as acompanham:

a) As propostas serão redigidas em língua portuguesa;
b) As propostas deverão incluir os documentos referidos nos

artigos 67.º a 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Mar-
ço, tendo ainda em consideração o disposto no artigo 71.º
do referido decreto-lei.

11 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público do concurso �
os mandatários das empresas concorrentes devidamente credencia-
dos para o efeito.

12 � Data, hora e local do acto público do concurso � pelas
10 horas do 1.º dia útil imediatamente a seguir ao termo do prazo
para apresentação das propostas. O acto público terá lugar na
RESULIMA � Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.,
no lugar do Pinhal do Senhor, freguesia de Vila Fria, concelho de
Viana do Castelo.

13 � Cauções e garantias � a caução é de 5 % do total da
adjudicação, excluindo o IVA, e será prestada com a celebração
do contrato por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-
-caução.

14 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de pre-
ços.

15 � Modalidade jurídica de associação de empreiteiros � os
agrupamentos de empresas podem apresentar propostas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação no mo-

mento em que se apresentem a concurso, desde que todas as empre-
sas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao
exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas e desde que
declarem a intenção, em caso de adjudicação, de se associarem em
consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou so-
ciedade anónima, em qualquer dos casos em regime de responsabili-
dade solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e
com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

16 � Qualificação dos concorrentes:

a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de clas-
sificação de empreiteiro de obras publicas, emitido pelo
IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:

1.ª subcategoria da 1.ª categoria e 9.ª subcategoria da
3.ª categoria, das classes correspondentes ao valor dos
trabalhos especializados respectivos.

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

c) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acor-
do sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do
Comércio e os nacionais do espaço económico europeu não
titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, desde que apresentem os documentos relati-
vos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a con-
curso indicados nos termos previstos no programa de con-
curso.

17 � Prazo de validade da proposta � a validade das propostas
é de 66 dias contados da data do acto público do concurso. Este
prazo, se necessário, considerar-se-á prorrogado, por consentimento
tácito dos concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais
44 dias.

18 � Critérios de adjudicação � a adjudicação da empreitada será
feita ao concorrente que apresentar a proposta globalmente mais
vantajosa, resultante da análise das seguintes fases:

1.ª fase � Verificação da aptidão dos concorrentes através de:

a) Análise da capacidade financeira e económica;
b) Análise da capacidade técnica;

2.ª fase � Apreciação das propostas de cada concorrente clas-
sificado � os critérios de apreciação das propostas serão
efectuados com base nos factores que a seguir se indicam:

a) Preço e condições de pagamento � 50 %;
b) Garantia de boa execução e qualidade técnica da solu-

ção e materiais propostos � 25 %;
c) Prazo de execução � 25 %.

19 � Outras informações � a entidade que preside ao concurso
reserva-se o direito de não adjudicar a empreitada a nenhum dos
concorrentes, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e no caso de não serem confirmadas as participações dos
fundos comunitários.

20 � O anúncio indicativo não está publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

21 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

22 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 3 de Setembro de 2002.

23 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 4 de Setembro de 2002.

24 � Data da publicação do anúncio indicativo � [...]

28 de Agosto de 2002. � Pela Administração, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000132763
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RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Anúncio rectificativo

Concurso público para «Sistema de drenagem de águas
residuais de Vila do Conde e Póvoa de Varzim � sis-
tema elevatório de Vila do Conde � estação elevatória
de águas residuais 1 (EEAR1): remodelação».

Em relação ao anúncio em epígrafe, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 198, de 28 de Agosto do corrente ano,
rectifica-se o n.º 3, alínea b), que passa a ter a seguinte redac-
ção:

«[...] Os trabalhos serão realizados no terreno assinalado nas
peças desenhadas do projecto, na freguesia de Vila do Conde,
concelho de Vila do Conde.»

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Mário Al-
meida. 1000132766

ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S. A.

Aviso de rectificação e de esclarecimentos

Concurso público para execução da empreitada «Siste-
mas de saneamento nos concelhos da Bacia do Rio
Minho � 1.º grupo de obras: parte 2 � estações de
tratamento de águas residuais de Melgaço, Monção,
Paredes de Coura e Valença».

1 � Para os devidos efeitos se torna público que se procede à
rectificação do aviso de rectificação relativo ao concurso referen-
ciado em epígrafe, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 186, do dia 13 de Agosto de 2002. Assim, onde se lê «[�] ten-
do em conta a média dos exercícios de 1998, 1999 e 2002. [�]»

deve ler se «[...] tendo em conta a média dos exercícios de 1998,
1999 e 2000. [�]».

2 � Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e respeitante ao concurso
acima referido, comunica-se aos interessados que foram prestados
esclarecimentos, por escrito, necessários à boa compreensão e in-
terpretação dos elementos patenteados, dos quais foi junta cópia às
peças patentes em concurso.

3 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 4 de Se-
tembro de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Arnaldo Pêgo. 3000071127

PGS � PROMOÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS
INDUSTRIAIS E SERVIÇOS, S. A.

Aviso de rectificação

Concurso público para a execução da empreitada «Lotea-
mento e infra-estruturação da subzona 10 da Zona In-
dustrial e Logística de Sines � 1.ª fase».

Para os devidos efeitos, e em relação ao anúncio publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 171, de 26 de Julho de 2002,
respeitante ao «Loteamento e infra-estruturação da subzona 10 da
Zona Industrial e Logística de Sines � 1.ª fase» rectifica-se o n.º 7,
alínea b), do referido anúncio. Assim, onde se lê:

«O acto do concurso é público e terá lugar às 10 horas do dia
25 de Setembro de 2002, na PGS, S. A., Rua da Artilharia
Um, 79, 7.º, 1250-038 Lisboa.»

deve ler-se:

«O acto do concurso é público e terá lugar às 14 horas e 30 mi-
nutos do dia 25 de Setembro de 2002, no Edifício PGS �
Centro de Negócios, em Monte Feio, em Sines.»

6 de Setembro de 2002. � Pelo Conselho de Administração,
António Jorge Costa e Raimundo Pedro Narciso. 3000071288
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho

Processo n.º 2076/2000

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
CELIUM � Instituição Particular de Solidariedade Social, com o
número de identificação de pessoa colectiva 503446858, sita na Rua
dos Correios, 33, Ceira, a isenção de IRC nos termos e com a se-
guinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 10 de Maio de 1995, data em
que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, confor-
me consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social, publi-
cada no Diário da República, 3.ª série, n.º 230 de 3 de Outubro de
1996, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à ob-
servância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e
c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

19 de Julho de 2002. � Pela Ministra das Finanças, o Director-
-Geral, Armindo de Sousa Ribeiro. 3000067903

Despacho

Processo n.º 807/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se
ao Centro Social da Paróquia de S. Pedro de Lomar, com o número
de identificação de pessoa colectiva 502127201, sita na Rua da
Residência, Lomar, Braga, a isenção de IRC nos termos e com a
seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

A associação está registada desde 25 de Março de 1988, na Direc-
ção-Geral de Acção Social, como Instituição Particular de Solidari-
edade Social. Assim, a isenção aplica-se a partir de 1 de Janeiro de
1989, data de entrada em vigor do Código do IRC, ficando a partir
de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à observância continuada dos
requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º
do Código do IRC.

1 de Agosto de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Subdirector-Geral, José Rodrigo de Castro. 3000069907

Despacho n.º 693/2002-XV

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Casa do Povo de Vide, com o número de identificação de pessoa
colectiva 501089985, sita no Largo de Alves Miguel, em Vide, a
isenção de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

Esta isenção aplica-se a partir de 27 de Fevereiro de 1996, data
em que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, con-
forme consta na declaração da Direcção-Geral de Acção Social, pu-
blicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 183, de 8 de Agosto
de 1996, ficando a partir de 1 de Janeiro de 2001 condicionada à
observância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a),
b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

11 de Julho de 2002.  � O Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, Vasco Valdez. 3000067899

Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas no artigo 7.º do De-
creto-Lei n.º 129/83, de 14 de Março, e em aditamento ao aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, de 2 de Agosto de 2002,
informa-se que o fornecedor adjudicatário indicado a seguir foi auto-
rizado a actualizar a sua lista de subcontratados, designadamente a
admitir o subcontratado abaixo indicado, para comercialização de
equipamentos de cópia, telecópia e impressão, cujas condições de
fornecimento foram homologadas pela Portaria n.º 1930/
2000 (2.ª série), de 12 de Dezembro:

Fornecedor � Hewlett-Packard Portugal � Sistemas de Informá-
tica e de Medida, S. A., Quinta da Fonte, Edifício D. Sancho I,
2780-730 Paço d�Arcos (telefone: 214828500). Contratos
n.os 011108 � impressoras e 011126 multifuncionais da
marca HP;

Subcontratado admitido � Década Informática, S. A., Avenida
de D. Vasco da Gama, 40, 1400-128 Lisboa (telefone:
213025600).

4 de Setembro de 2002. � Pela Directora-Geral, a Subdirectora-
-Geral, Fátima Marques. 3000071322

Instituto de Seguros de Portugal

Aviso

Transferência de carteira (artigos 153.º e 154.º
do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril)

Nos termos e para os efeitos dos artigos 153.º e 154.º do Decre-
to-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, torna-se público que a seguradora
de direito português Companhia de Seguros Mundial Confiança, S. A,
com sede no Largo do Chiado, 8, em Lisboa, foi autorizada a trans-
ferir a sua carteira de seguros dos ramos Vida e Não Vida para a
seguradora de direito português Companhia de Seguros Fidelidade, S. A.,
com sede no Largo do Calhariz, 30, em Lisboa.

3 de Setembro de 2002. � Pelo Conselho Directivo: Rui Leão
Martinho, presidente, e Rui Alvarez Carp, vogal. 3000071237

Aviso

Transferência de carteira (artigos 153.º e 154.º
do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril)

Nos termos e para os efeitos dos artigos 153.º e 154.º do Decre-
to-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, torna-se público que a segura-
dora de direito português Victoria � Seguros, S. A., com sede no
Edifício Victoria, Avenida da Liberdade, 200, em Lisboa, foi auto-
rizada a transferir a sua carteira de seguros dos ramos Não Vida
para a seguradora de direito português em constituição Victoria �
Seguros, S. A., com sede no Edifício Victoria, Avenida da Liberda-
de, 200, em Lisboa.

3 de Setembro de 2002. � Pelo Conselho Directivo: Rui Leão
Martinho, presidente, e Rui Alvarez Carp, vogal. 3000071236
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCOBAÇA

Anúncio

Faz-se público que nos autos de acção especial de falência n.º 350/
02, a correr termos no 1.º Juízo do Tribunal da Comarca de Alcobaça,
em que é requerente INVESPOR � Indústria de Confecções, L.da, com
sede na Rua do Vale, 18, Pataias, Alcobaça, por sentença de 14 de
Agosto de 2002, foi decretada a falência da requerente acima identi-
ficada, tendo sido nomeado liquidatário judicial o Dr. Vítor Manuel
Ramos, com escritório na Rua dos Vasos, 15, 2400 Leiria, e para a
Comissão de Credores foram nomeados os seguintes credores: Insti-
tuto de Gestão Financeira da Segurança Social; Instituto do Emprego
e Formação Profissional, e Slibail Portugal � Companhia de Loca-
ção Financeira, S. A., que presidirá; como suplente: Angelino Sousa
Pereira, residente na Rua da Oliveira, 8, Ferraria, Pataias, Alcobaça.

Foi ainda fixado o prazo de 30 dias, contados da publicação deste
anúncio no Diário da República, para os credores reclamarem os
seus créditos.

16 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Carlos Alves. �
O Escrivão-Adjunto, Carlos Alberto Marques Inácio.

3000069589

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANSIÃO

Anúncio

Processo n.º 363/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida � FAMOCOL � Ind. e Com. Conf. e Tecidos, L.da

José Joaquim Carneiro, juiz de direito da Secção Única do Tribunal
da Comarca de Ansião:

Faz saber que são citados os credores da requerida FAMOCOL �
Ind. e Com. Conf. e Tecidos, L.da, com domicílio na Rua Nova, 154,
158, 164, apartado 7, 3240 Avelar, para no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 3 de Setembro de 2002.

3 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito, José Joaquim Car-
neiro. � A Oficial de Justiça, Deolinda Silva. 3000071352

TRIBUNAL DA COMARCA DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Anúncio

Processo n.º 220/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Vítor Manuel Godinho Encarnação.
Requerido � Jorge Manuel Antunes Batista.

A Dr.ª Maria João Santos, juíza de direito, de turno, da Secção Úni-
ca do Tribunal da Comarca de Figueiró dos Vinhos:

Faz saber que por sentença de 26 de Agosto de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência do requerido Jorge Manuel
Antunes Batista, madeireiro, estado civil: solteiro, nascido em 21 de
Janeiro de 1981, natural da freguesia de Avelar, concelho de Ansião,
com nacionalidade portuguesa, identificação fiscal n.º 228372976, bi-
lhete de identidade n.º 11958931, emitido em 2 de Dezembro de 1998,
pelo Arquivo de Identificação de Leiria, com domicílio em Foz de Alge,
Arega, 3260 Figueiró dos Vinhos, tendo sido fixado em 30 dias, conta-
dos da publicação do competente anúncio no Diário da República, o
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o esta-
tuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António Pinto Castanhei-
ra, com endereço na Rua de João Machado, 100, Edifício Coimbra,
sala 503, Coimbra, 3001-908 Coimbra.

29 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, de turno, Maria
João Santos. � O Oficial de Justiça, José Pinheiro. 3000071130

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 640/2002.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � J. Martins Pereira & C.ª, L.da

Credor � José Joaquim Martins Pereira.

São citados os credores de J. Martins Pereira & C.ª, L.da, com
sede no lugar do Alto da Ribeira, Lordelo, Guimarães, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer
outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

Deverão também, querendo, indicar o gestor judicial que enten-
dam como mais idóneo com vista à sua designação no processo, tendo
a requerente sugerido o Dr. Adelino Paiva António.

Os prazos em curso terão natureza urgente conferida no artigo 10.º
do CPEREF.

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Agosto de 2002.

19 de Agosto de 2002. �  A Juíza de Direito, de turno, Leonor
Maria Ribeiro Gama. � A Oficial de Justiça, Adosinda de Freitas.

3000070586

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio

Processo n.º 386/2002.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � CALSUPER � Complexo Industrial de Calçado, L.da,

e outro(s).
Credor � Caixa Geral de Depósitos e outro(s).

São notificados os credores da requerente CALSUPER � Com-
plexo Industrial de Calçado, L.da, identificação fiscal n.º 500178496,
com domicílio na Rua de Ferreira de Castro, 3700 Nogueira do Cra-
vo, de que, por decisão proferida nos presentes autos, foi designado
o dia 30 de Outubro de 2002, pelas 14 horas, para a realização da
assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como preceitua o
disposto nos artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recu-
peração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação (ar-
tigo 28.º, alínea c), do mesmo diploma).

São ainda notificados os credores, mesmo que preferentes, que
pretendam intervir na assembleia, de que devem reclamar os seus
créditos, se o já não fizeram, através de simples requerimento e,
bem assim, corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o dis-
posto no artigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, conta-
dos da publicação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
6 de Maio de 2002, e que o seu duplicado se encontra à disposição
de quem o quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

20 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, José Agostinho Sá
Pereira. � A Oficial de Justiça, Lurdes Castro. 3000071160

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTO TIRSO

Anúncio

Processo n.º 637/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ministério Público.
Requerida � MODIJEANS � Confecções, L.da

Dr.ª Raquel Maria Carvalho Rego da Silva, juíza de direito de turno
no Tribunal da Comarca de Santo Tirso:

Faz saber que são citados os credores da requerida MODIJEANS �
Confecções, L.da, com domicílio na Rua das Indústrias, 3097,
Lantemil, São Tiago do Bougado, 4785-000 Trofa, para no prazo
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de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão
a contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do
CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 24 de Junho de 2002.

18 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, de turno, Raquel Maria
Carvalho Rego da Silva. � A Oficial de Justiça, Paula Costa.

3000065890

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 196/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerida � Libéria Pereira Nascimento Navio Costa e outro(s).

Cristina Augusta Teixeira Cardoso, juíza de direito de turno do Tri-
bunal da Comarca de Vila Nova de Famalicão:

Faz saber que por sentença de 16 de Agosto de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Libéria
Pereira Nascimento Navio Costa, nascida em 30 de Dezembro de
1953, identificação fiscal n.º 150906951, bilhete de identidade
n.º 7302980, com domicílio em Mouquim, 4760 Vila Nova de Fa-
malicão, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Augusto S. V. Sousa
Pereira, com endereço na Rua de Mouzinho da Silveira, 50, 4050-
-414 Porto.

19 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Cristina Augusta
Teixeira Cardoso. � O Oficial de Justiça, Pedro Paixão.

3000071133

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VISEU

Anúncio

Processo n.º 235/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � Marques & Filhos � E. O. Públicas, L.da

Filipe Duarte Freitas Câmara, juiz de direito (de turno) do 2.º Juízo
Cível do Tribunal da Comarca de Viseu:

Faz saber que são citados os credores da requerida Marques & Fi-
lhos � E. O. Públicas, L.da, com sede em Travanca, Bodiosa, Viseu,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Março de 2002.

31 de Julho de 2002. � O Juiz de Direito, Filipe Câmara. �
O Oficial de Justiça, António Bártolo. 3000067394

Anúncio

Processo n.º 348/2002.
Falência (requerida).
Requerente � GALPARKÉT, S. A.
Requerida � RIPORTAL � Comércio, Portas e Ferragens, L.da

Filipe Duarte Freitas Câmara, juiz de direito (de turno) do 2.º Juízo
Cível do Tribunal da Comarca de Viseu:

Faz saber que por sentença de 31 de Julho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida RIPORTAL �
Comércio, Portas e Ferragens, L.da, identificação de pessoa colecti-

va n.º 503698512, com sede na Estrada Nacional
n.º 2, quilómetro 51/53, cruzamento de Vila Chã de Sá, 3510 Viseu,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competen-
te anúncio no Diário da República, o prazo para os credores recla-
marem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no ar-
tigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Ademar Margarido Sam-
paio Rodrigues Leite, identificação fiscal n.º 165267879, com ende-
reço na Avenida de Alberto Sampaio, 106, 2.º, direito, 3500 Viseu.

1 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Filipe Câmara. �
O Oficial de Justiça, António Bártolo. 3000069545

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VISEU

Anúncio

Processo n.º 550/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Carlos Jorge Correia da Silva.
Requerida � Pestana, Neves & Melo, L.da

Rute Maria Santos Sobral, juíza de direito do 3.º Juízo Cível do Tri-
bunal da Comarca de Viseu:

Faz saber que são citados os credores da requerida Pestana, Neves
& Melo, L.da, com sede na Avenida de 25 de Abril, 1, 1.º, direito,
Viseu, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário
da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, deven-
do oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 15 de Julho de 2002.

16 de Julho de 2002. � O Juiz de Direito, de turno, (Assinatura
ilegível.) � A Oficial de Justiça, Ana Paula Andrade.

3000065885

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VISEU

Anúncio

Processo n.º 235/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � MADOCEL � Complexo I. M. e Madeiras, L.da

Sílvia Gil Saraiva, juíza de direito do turno do Tribunal da Comarca
de Viseu:

Faz saber que são citados os credores da requerida MADOCEL �
Complexo I. M. e Madeiras, L.da, com sede na Rua de Grão Vasco,
27, 3502 Viseu, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 22 de Março de 2002.

29 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, Sílvia Gil Saraiva. �
A Oficial de Justiça, Esperança Pina. 3000066939

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 245/2002.
Proc. especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Progel Engenharia, S. A.
Credor � Rexel � Tecnitel e outro(s).

São citados os credores de Progel Engenharia, S. A., com sede
na Rua de São Sebastião da Pedreira, 55, em Lisboa, para no pra-
zo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
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blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 12 de Julho de 2002.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

13 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � O Oficial de Justiça, Paulo Gomes. 3000071358

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 270/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Maria Fernanda da Silva Melo.
Requeridos � Carmindo Bernardo da Silva e Ana Maria Paiva

Carromeu Basílio Bernardo.

Manuela Espadaneira Lopes, juíza de direito de turno do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Carmindo
Bernardo da Silva e Ana Maria Paiva Carromeu Basílio Bernardo,
ambos com domicílio na Quinta do Palheirão, lote 177, 2860 Moi-
ta, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos,
que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 26 de Julho de 2002.

2 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Manuela Espadaneira
Lopes. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira. 3000070860

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 272/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Confecções Nandus de Fernando A. C. Ribeiro.
Requerido � Carlos Alberto S. Freitas Miranda.

José Carlos Pereira Duarte, juiz de direito de turno do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores do requerido Carlos Alberto
S. Freitas Miranda, com domicílio na Avenida de Luís Bivar, 8, 2.º,
A, Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos,
devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 26 de Julho de 2002.

1 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito de Turno, José
Pereira Duarte. � A Oficial de Justiça, Ana Paula Campos.

3000070858

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

Anúncio

Processo n.º 151/2002.
Falência (requerida).
Requerente � M. ROGEIRA, L.da

Requerida � Ema Maria Couce Costa Silva.

Ana Carolina Veloso Gomes Cardoso, juíza de direito de turno ao
1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Ema Maria
Couce Costa Silva, estado civil: desconhecido, com domicílio na
Rua dos Mártires da Liberdade, 128, 1.º, 4000 Porto, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo

oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Junho de 2002.

22 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito (de turno), Ana
Carolina Veloso Gomes Cardoso. � O Oficial de Justiça, Eugé-
nio Assunção. 1000132772

Anúncio

Processo n.º 164/2002.
Falência (requerida).
Requerente � P. E. C. � Nord. Ind. Prod. Pecuniários do Norte, S. A.
Requeridos � Júlio Pinto Pereira e Rosa Maria Rodrigues Pereira.

Maria Helena Oliveira Silva, juíza de direito de turno do 1.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos Júlio Pinto
Pereira, casado, e mulher, Rosa Maria Rodrigues Pereira, com do-
micílio na Rua do Almada, 456, 4000 Porto, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer
logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 12 de Julho de 2002.

13 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Helena
Oliveira da Silva. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz.

3000070971

Anúncio

Processo n.º 182/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Sanyo Portugal Electrónica, S. A.
Requerida � Electro Dallas, L.da, R

Isabel Maria A. M. Faustino, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Electro Dallas,
L.da, R, com sede no Centro Comercial Campo Alegre, Rua do Cam-
po Alegre, 1517, loja 26, 41540-000 Porto, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se
da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova
de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 20 de Agosto de 2002.

2 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000071241

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA RIA

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração da AMRia de 10 de Julho de 2002, foi
deferido o pedido de transferência da auxiliar de serviços gerais Maria
da Conceição de Oliveira Dias Costa, para igual lugar do quadro de
pessoal da Associação de Municípios da Ria, nos termos do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 409/92, de 17 de Outubro.

10 de Julho de 2002. � O Administrador-Delegado, Manuel da
Rocha Galante. 1000132782

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Agosto de 2002, nomeei, ao abrigo da alínea c), n.º 1 do
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artigo 73.º e n.os 1, 3, 4 e 6 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no re-
gime de requisição, chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal, José
Augusto Rodrigues Marques, a partir do dia 1 de Setembro do cor-
rente ano.

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José da Costa
Reis. 1000132794

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da categoria de técnico superior assessor prin-
cipal da carreira de técnico superior de serviço social,
do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de
pessoal do município de Arganil � nomeação de can-
didato aprovado.

Rui Miguel da Silva, presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público que, em cumprimento do disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
por seu despacho datado de 29 de Agosto de 2002, foi nomeada no
lugar da categoria de técnico superior assessor principal, da carreira
de técnica superior de serviço social, do grupo de pessoal técnico
superior, do quadro de pessoal do município de Arganil, a única can-
didata admitida e aprovada no concurso interno mencionado em epí-
grafe, que obedeceu ao procedimento de concurso interno geral, nos
termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, Ana Maria de Carvalho Afonso Alves, com 17,90 valores.

A nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, em
conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro. [Nomeação isenta de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 3 do
artigo 114.º da Lei 98/97, de 26 de Agosto.]

30 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel
da Silva. 3000071118

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento
de dois lugares de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 14 de Agosto de 2002, nomeei os candidatos classificados em 1.º
e 2.º lugares no respectivo concurso, respectivamente, Artur Cardo-
so Pinto de Freixo e Manuel Carlos Gouveia Ferreira, os quais deve-
rão tomar posse do cargo no prazo de 20 dias após a publicação deste
aviso no Diário da República. [Isento de fiscalização prévia, nos
termos do artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei 98/97, de 26 de Agos-
to.]

19 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Emília dos
Anjos Pereira da Silva. 3000071149

CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento
de quatro lugares de auxiliar de acção educativa

Para os devidos efeitos se torna pública a classificação final atri-
buída às candidatas ao concurso interno geral de ingresso para pro-
vimento de quatro lugares de auxiliar de acção educativa, homologa-
da pelo presidente da Câmara Municipal em 13 de Agosto de 2002:

Ana Cristina Carreira dos Santos Campos � 17 valores;
Maria dos Milagres Figueiredo Cardoso Marques � 16 valores;
Maria Emília da Costa Loureiro de Amorim Ferraz � 17 valo-

res;
Maria Margarida Marques Pereira Baptista � 17 valores.

Mais se torna público que, por meu despacho de 27 de Agosto de
2002, nomeei nos lugares de auxiliar de acção educativa as candida-
tas supramencionadas.

As referidas candidatas deverão aceitar os lugares no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Atílio dos
Santos Nunes. 3000071105

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de nadador-salvador

Para os devidos efeitos se torna pública a classificação final atri-
buída ao candidato ao concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de nadador-salvador, homologada pelo presidente da
Câmara Municipal em 13 de Agosto de 2002, Rui Miguel Dias Fer-
reira � 18 valores.

Mais se torna público que, por meu despacho de 27 de Agosto de
2002, nomeei no lugar de nadador-salvador o candidato supramen-
cionado.

O referido candidato deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Atílio dos
Santos Nunes. 3000071098

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

Aviso n.º 27

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira técnica superior (licenciatura em
Engenharia Mecânica).

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal, datado de 11 de Julho de 2002,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, concurso externo
de ingresso para admissão de um estagiário da carreira técnica supe-
rior (licenciatura em Engenharia Mecânica), do quadro de pessoal
desta Câmara, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de
Julho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 353-
-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98,
de 30 de Dezembro, e da Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

1 � O concurso é aberto apenas para preenchimento da vaga
existente e caduca com o seu preenchimento.

2 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção e adaptação de métodos e processos cientifico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialização e formação básica de nível licenciatura na área
atrás referida.

3 � O local de trabalho situa-se na área do município de Estarreja.
4 � O vencimento é o previsto para o escalão 1, índice 310, da

respectiva categoria � 962,02 euros e as condições de trabalho e
regalias sociais são as genericamente vigentes para a administração
local.

5 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos, vinculados
ou não à função pública, que reúnam, até ao término do prazo de
apresentação das candidaturas os seguintes requisitos:

a) Tenham nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

b) Tenham 18 anos completos;
c) Possuam as habilitações literárias (licenciatura em Engenha-

ria Mecânica) ou profissionais legalmente exigidas para
desempenho do cargo;

d) Tenham cumprido os deveres militares ou de serviço cívi-
co, quando obrigatório;

e) Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou
interditos para o exercício da função a que se candidatam;

f) Possuam a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e tenham cumprido as leis de vaci-
nação obrigatória.

6 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, em folha normalizada, tamanho A4, dirigido ao presidente
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da Câmara Municipal de Estarreja, Praça de Francisco Barbosa, 3864-
-001 Estarreja, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos, dentro das horas normais de expediente, ou re-
metido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo
do prazo fixado, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nú-
mero e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção emissor, número fiscal de contribuinte, situação mili-
tar, residência, código postal, telefone, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao aviso de abertura, identificando o número e

data do Diário da República onde foi publicado;
d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de

influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente,
ser acompanhados de curriculum vitae detalhado, do qual constem,
designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anterior-
mente, com indicação dos respectivos períodos, assim como a for-
mação profissional complementar (estágios, especializações, acções
de formação, seminários, etc.) devidamente assinado e datado. Cer-
tificado de habilitações ou fotocópia autenticada, fotocópia do bi-
lhete de identidade e do número de contribuinte fiscal.

Devem igualmente ser juntos certificados autênticos ou autenti-
cados, comprovativos das acções de formação profissional frequen-
tadas, com indicação das entidades que as promoveu, períodos em
que as mesmas decorreram e respectiva duração. No caso de ser fun-
cionário, deve juntar, igualmente, declaração passada e autenticada
pelo serviço a que se encontre vinculado, da qual conste, de forma
inequívoca, a existência e natureza do vinculo à função pública, a
categoria que detém e a antiguidade nessa categoria, na carreira e na
função pública, contada em anos, meses e dias. Os funcionários da
Câmara Municipal de Estarreja ficam dispensados de apresentar os
documentos que constem dos seus processos individuais.

6.2 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 5 do presente aviso, devendo os candidatos declarar nos res-
pectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos enumerados nas referidas alíneas.

6.3 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7 � Os métodos de selecção a utilizar serão:

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

A prova teórica escrita de conhecimentos será classificada de 0 a
20 valores e versará sobre a seguinte legislação:

Direitos e Deveres dos Funcionários;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar);
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio (Férias, Faltas e Li-

cenças).

A avaliação curricular, destinada a avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da
função, a habilitação académica de base, a formação e a qualificação
e a experiência profissional na área para que o concurso é aberto,
será expressa pela seguinte fórmula:

AC =
 HÁ + 2EP + FP

4
sendo:

AC = avaliação curricular;
HÁ = habilitação académica;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

Na avaliação académica será ponderada a média final do curso.
Na experiência profissional será utilizada a seguinte fórmula:

EP =
 3a + b + c

5
sendo:

a) Experiência em autarquias locais;
b) Experiência em outros organismos públicos;
c) Experiência em outros organismos.

Os parâmetros acima referidos serão pontuados da seguinte for-
ma:

Sem experiência � 10 valores;
Até um ano � 12 valores;
De um a dois anos � 16 valores;
Superior a dois anos � 20 valores.

Formação profissional � serão avaliadas as acções de formação e
aperfeiçoamento, em especial as realizadas com a área funcional do
lugar posto a concurso, considerando:

Ausência de acções de formação � 10 valores;
Por cada acção de formação � 1 valor.

A entrevista profissional de selecção, que visa determinar e ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as características e aptidões do candidato relativamente a perfil de
exigências da função, terá como factores de apreciação:

Ponto 1 � Conhecimento do conteúdo funcional inerente às
funções a desempenhar;

Ponto 2 � Capacidade de comunicação, sentido de responsabi-
lidade e segurança demonstrada na procura de soluções pro-
blemáticas hipoteticamente colocadas;

Ponto 3 � Motivação relacionada com o projecto de carreira
profissional e as expectativas em relação ao lugar a que con-
corre;

Ponto 4 � Conhecimento de informática a nível do utilizador.

Os factores referidos serão pontuados da seguinte forma:

Ponto 1:

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

Ponto 2:

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

Ponto 3:

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

Ponto 4:

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

A classificação da entrevista resultará da média aritmética sim-
ples das pontuações obtidas nos pontos 1, 2, 3 e 4.

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

CF =
 2PTEC + AC + EPS

3
sendo:

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

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que não obtiverem clas-
sificação igual a pelo menos 9,5 valores.

Em caso de igualdade de classificação, proceder-se-á ao desempa-
te nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

8 � As listas de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas nos prazos e nos termos definidos no artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Dr. Abílio José Ferreira da Silveira, vice-presi-
dente.
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Vogais efectivos:

José da Costa Pinto, director de Departamento Técnico
de Obras e Urbanismo, e Carlos Alberto Freire Leal, chefe
de Divisão de Viação, Manutenção e Equipamento.

Vogais suplentes:

Carlos José Carlos Pires, chefe de Divisão de Saneamento
Básico, e Edite Augusta Trindade Gonçalves dos Santos,
técnica superior de 2.ª classe (engenheira civil).

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

10 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente o sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

11 � Do estágio:
11.1 � O estágio deste concurso tem carácter probatório e dura-

ção de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho.

11.2 � Caso não venha a ser decidida alteração na sua constitui-
ção, o júri do concurso será também o júri do estágio.

11.3 � Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como homologação, publicação, reclamação e re-
cursos dos resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10.4 � A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório do
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o
mesmo e, sempre que possível, os resultados de formação profissio-
nal, ficando o provimento a título definitivo na categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe condicionado a realização do estágio com
classificação não inferior a Bom (14 valores).

19 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000071114

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de assistente administrativo, uma das va-
gas já preenchida pelo CEFA.

1 � Para os devidos efeitos se torna público, nos termos e para
os efeitos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, que, por despacho do presidente da Câmara Munici-
pal datado de 7 de Março, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares de assistente administrativo, pertencente à carreira de assis-
tente administrativo, grupo de pessoal administrativo, do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal.

2 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso e para
as que vierem a ocorrer no prazo de um ano.

3 � Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 248/85, de 15 de
Julho, 247/87, de 17 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver é o constante da alínea c), n.º 1, do Despacho n.º 38/88, de 30 de
Dezembro, da SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989. O assistente administrativo
desenvolve funções que se enquadram em directivas gerais dos diri-
gentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade
processamento, pessoal, aprovisionamento e economato, tendo em
vista assegurar o funcionamento dos órgãos incumbidos da presta-
ção de bens e serviços, etc.

5 � Local de trabalho � as funções do cargo a prover serão de-
sempenhadas na área do município de Estremoz.

6 � O vencimento será correspondente ao escalão 1, índice 192,
na importância actual de 595,83 euros, da carreira de assistente ad-
ministrativo previsto no anexo I I ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, 77/2001, de 5 de Março, e 23/2002,

de 1 de Fevereiro, sendo-lhes aplicável, no que concerne às regalias
sociais e condições de trabalho, as normas genericamente vigentes
para os funcionários da administração local.

7 � Requisitos de admissão ao concurso � os candidatos deverão
reunir até ao termo do prazo fixado para apresentação de candida-
turas os seguintes requisitos:

7.1 � Gerais � os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Especiais � só podem ser admitidos a concurso os candi-
datos habilitados com o 11.º ano de escolaridade ou equivalente.

8 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Estremoz,
Rossio Marquês de Pombal, 7100 Estremoz, podendo ser entregue
pessoalmente na Secção de Recursos Humanos desta Câmara Muni-
cipal, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção expedido
até ao termo do prazo fixado, requerimento no qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número de contribuinte fiscal e residência,
código postal, telefone, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação e designação do concurso a que se candidata,

com menção do Diário da República em que foi publicado
o presente aviso;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra relativamen-
te a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Quaisquer outros elementos que os concorrentes conside-
rem relevantes para apreciação do seu mérito ou constituí-
rem motivo de preferência legal;

f) Indicação dos documentos anexos ao requerimento de can-
didatura, nos termos do número seguinte.

8.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados, obrigatoriamente, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae datado e assinado pelo candidato;
b) Cópia autenticada do bilhete de identidade;
c) Cópia autenticada do cartão de contribuinte fiscal;
d) Cópia autenticada do certificado de habilitações literárias;
e) Outros documentos autenticados, comprovativos dos ele-

mentos que os candidatos considerem relevantes para apre-
ciação do mérito ou que possam constituir motivo de pre-
ferência legal da candidatura.

9 � A não declaração, sob compromisso de honra, a que se refe-
re a alínea d) do n.º 8, bem assim a não apresentação dos documen-
tos mencionados no n.º 8.1, dentro do prazo referido no n.º 1 do
presente aviso, determinam a exclusão do concurso.

10 � Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
é garantida a reserva de um lugar aos candidatos com grau de inca-
pacidade ou deficiência igual ou superior a 60 %.

10.1 � Para efeitos da admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar, no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de de-
ficiência, assim como indicar as respectivas capacidades de comuni-
cação e expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprova-
tivo dessa mesma deficiência.

11 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação
da documentação comprovativa das suas declarações.

12 � As falsas declarações e ou apresentação de documentos fal-
sos implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento,
a punição nos termos da lei penal.

13 � Métodos de selecção � serão utilizados, na selecção dos
candidatos, prova escrita teórica de conhecimentos gerais, prova
escrita de conhecimentos específicos, avaliação curricular e entre-
vista profissional de selecção.

13.1 � A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores e será determinada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PECG + PECE + AC + 2EPS

5
em que:

CF = classificação final;
PECG = prova escrita de conhecimentos gerais;
PECE = prova escrita de conhecimentos específicos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.
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13.2 � A prova escrita teórica de conhecimentos gerais (PECG),
versará sobre matérias de conhecimentos gerais.

A prova escrita teórica de conhecimentos específicos (PECE),
versará sobre as matérias constantes do conteúdo funcional, bem
como as inseridas nos seguintes diplomas:

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-

tração Local � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças � Decreto-Lei

n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Código do Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento
dos órgãos dos municípios e freguesias � Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Organização e funcionamento dos serviços municipais � De-
creto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, alterado pela Lei n.º 44/
85, de 13 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de
Maio, e pela Lei n.º 96/99, de 17 de Julho;

Carreiras � Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho.

Concursos � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

As provas terão a duração máxima de duas horas cada, sendo cada
uma delas eliminatória de per si, ambas classificadas de 0 a 20 valo-
res, ficando excluídos das restantes provas os concorrentes que ob-
tenham classificação inferior a 9,5 valores.

13.3 � A avaliação curricular (AC) será pontuada de 0 a 20 va-
lores e visa avaliar as aptidões profissionais dos candidatos na área
para que o concurso é aberto, com base na análise do respectivo
currículo profissional, sendo ponderados os seguintes factores:

AC =
 HL + FP + 2EP

4
em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

13.4 � A entrevista profissional de selecção (EPS) será pontua-
da de 0 a 20 valores e visa avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, cujos critérios de apreciação e ponderação serão os
seguintes:

EPS =
 RSO + 2CF + 2CI + PRC

6
em que:

EPS = entrevista profissional de selecção;
RSO = responsabilidade e sentido de organização;
CF = conhecimento das funções;
CI = capacidade de iniciativa;
PRC = capacidade de relacionamento e comunicabilidade.

14 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do
júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre
que solicitadas.

15 � Composição do júri do concurso:

Presidente � vice-presidente engenheiro José Manuel Carapeta
Maranga.

Vogais efectivos:

Técnica superior de 1.ª classe Maria Fernanda Godinho da
Cruz Pereira e assistente administrativo especialista
Maria Cremilde Monteiro de Matos.

Vogais suplentes:

Vereador Dr. António Júlio Andrade Rebelo e chefe de
secção Maria Clara Carvalho Cabaço Gato.

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

16 � Os candidatos excluídos serão notificados da sua exclusão,
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

17 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e
local da realização da aplicação dos métodos de selecção, nos ter-
mos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final dos mesmos serão publicitadas nos termos e prazos previstos
nos artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 � Para efeitos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212-A/98, de
30 de Dezembro, e n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 247/87,
de 17 de Junho, foi efectuada consulta ao Centro de Estudos e For-
mação Autárquica, o qual respondeu através do ofício n.º 2032, de
1 de Julho de 2002, haver um diplomado interessado em aceitar o
provimento do lugar, pelo que o processo de afectação do mesmo já
está em fase de conclusão.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam-se
as regras constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

1 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe
Pereira Mourinha. 1000132804

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso

Avaliação de estágio

Para os devidos efeitos se publica a classificação final, obtida após
a frequência do estágio, relativa à reclassificação profissional da
funcionária abaixo designada, nos termos do artigo 5.º, n.º 1,
alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, para
a categoria de técnico de contabilidade e administração, a saber:

Selinda Maria do Rio Oliveira Ferreira � 15 valores, com a
classificação de Bom.

A acta de avaliação de estágio da referida reclassificação profis-
sional foi homologada pelo vice-presidente da Câmara no dia 22 de
Agosto de 2002.

23 de Agosto de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 3000071049

Aviso

Concurso externo de ingresso para o preenchimento de
um lugar vago de auxiliar de serviços gerais do grupo
de pessoal auxiliar.

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho
de 29 de Agosto do ano em curso, se encontra aberto concurso ex-
terno de ingresso para a categoria de auxiliar de serviços gerais, do
grupo de pessoal auxiliar, tendo em vista o preenchimento de um
lugar vago do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Gondomar.

1 � Descrição sumária das funções � assegura a limpeza e con-
servação das instalações; colabora eventualmente nos trabalhos au-
xiliares de montagem, desmontagem e conservação de equipamen-
tos; auxilia a execução de cargas e descargas; realiza tarefas de
arrumação e distribuição; executa outras tarefas simples, não especi-
ficadas, de carácter manual e exigindo principalmente esforço físico
e conhecimentos práticos.

2 � Habilitações literárias exigidas � escolaridade obrigatória.
3 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga exis-

tente e cessa com o preenchimento da mesma.
4 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de

Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado e republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, 412-A/98, de
30 de Dezembro, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de Dezem-
bro, e 409/91, de 17 de Outubro.
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5 � Local de trabalho e vencimento:
5.1 � O local de trabalho situa-se na área do município de Gon-

domar.
5.2 � O vencimento corresponderá a 381,71 euros, conforme

escalão 1, índice 123, da respectiva categoria, constante do mapa
anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, alterado
pelo artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 23/
2002, de 1 de Fevereiro.

6 � Requisitos de admissão:
6.1 � Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, são os se-
guintes:

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

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

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

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

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

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

7 � Forma e prazo para apresentação das candidaturas:
7.1 � Prazo � 10 dias úteis a contar da data da publicação do

presente aviso no Diário da República.
7.2 � Forma � as candidaturas deverão ser formalizadas medi-

ante requerimento, devidamente datado e assinado, elaborado em
folhas normalizadas, branca ou azul, de formato A4, dirigido ao
presidente da Câmara Municipal de Gondomar e entregue pessoal-
mente na Secção de Pessoal ou remetido pelo correio registado com
aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Gondomar, Praça do
Município, 4420 Gondomar, dele devendo constar obrigatoriamente
os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
profissão, data de nascimento, naturalidade, filiação, número
e data do bilhete de identidade, bem como o seu serviço
emissor, número de contribuinte, residência, código postal
e telefone).

7.3 � O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, sob
pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilitações.

7.4 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 6.1 do presente aviso, desde que os candidatos declararem no
requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separadas, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos.

7.5 � Os candidatos que sejam funcionários, agentes ou contra-
tados ao serviço da Câmara Municipal de Gondomar ficam dispensa-
dos de apresentar a fotocópia de certificado de habilitações, desde
que os referidos documentos se encontrem arquivados no respectivo
processo individual. Para tanto deverão declará-lo no requerimento.

8 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

8.1 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu requerimen-
to, a apresentação de documentos comprovativos das suas declara-
ções.

8.2 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, os interessados têm acesso às actas e
aos documentos em que assentem as deliberações do júri, desde que
as solicitem.

9 � Métodos de selecção � o método de selecção a utilizar é
constituído por uma prova de conhecimentos específicos.

A prova de conhecimentos específicos visa avaliar os níveis de
conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis
e adequados ao exercício de determinada função. Esta prova consis-
te na resposta por escrito, a uma prova apresentada pelo júri do
concurso, a qual terá a duração de duas horas, será classificada na
escala de 0 a 20 valores e incidirá sobre a seguinte legislação (com
consulta):

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração Central, Regional e Local � Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração in-
troduzida pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo ar-
tigo 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio (férias, faltas e li-
cenças);

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, alterado posteriormen-
te pelo Decreto-Lei n.º 29/2000.

10 � Classificação final � o ordenamento, graduação e classifi-
cação final dos concorrentes resultará da aplicação do método de
selecção e será expresso através da escala de 0 a 20 valores. Consi-
deram-se excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 9,5 valores.

11 � Em caso de igualdade de classificação entre candidatos, os
critérios de preferência a adoptar serão os constantes do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

12 � Composição do júri:

Presidente � director de Departamento de Obras Municipais e
Habitação, engenheiro José Leonel das Neves Teixeira Ra-
mos.

Vogais efectivos:

A adjunta do vice-presidente, Dr.ª Maria Germana de Sousa
Rocha Pimentel Rosete, que substituirá o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos, e a técnica superior
economista Dr.ª Lucinda da Conceição Martins Soares.

Vogais suplentes:

As chefes de repartição Maria Manuela Monteiro Gomes
Nunes e Maria Manuela da Silva Dias Ferreira Bessa.

13 � Afixação de listas � a relação dos candidatos admitidos
será afixada nos termos do n.º 2 do artigo 33.º e artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho. Os candi-
datos excluídos serão notificados nos termos do artigo 34.º do
citado decreto-lei.

Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e local da
realização das provas, nos termos previstos no artigo 34.º e ar-
tigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

A lista de classificação final será notificada aos candidatos nos
termos do artigo 40.º do referido decreto-lei.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

15 � O Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, estabelece o
sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, com
um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, assim, e nos ter-
mos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do respectivo decreto-lei, nos
concursos em que o número de lugares a preencher seja de um ou
dois, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

30 de Agosto de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vice-Presidente, José Luís da Silva Oliveira. 3000071051

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Aviso

Concurso n.º  26/2002

Concurso externo de admissão a estágio de ingresso na car-
reira técnica superior (generalista) do grupo de pessoal
técnico superior, tendo em vista o preenchimento de um
lugar vago na categoria de técnico superior de 2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador dos Serviços Administrativos com poderes delegados pelo
presidente desta Câmara Municipal de 6 de Agosto de 2002, se en-
contra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso externo
de admissão a estágio para ingresso na carreira técnica superior
(generalista) do grupo de pessoal técnico superior, tendo em vista o
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preenchimento de um lugar vago na categoria de técnico superior de
2.ª classe do quadro de pessoal deste município.

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

De acordo com o n.º 3 do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fe-
vereiro, nos concursos em que o número de lugares seja de um ou
dois, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal.

1 � O presente concurso visa exclusivamente o provimento do
mencionado lugar, caducando com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável ao concurso � Decretos-Leis n.os 204/
98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 265/88, de 28 de Julho,
427/89, de 7 de Dezembro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 112/90, de 4 de Abril, 442/91, de 15 de
Novembro, e 6/96, de 31 de Janeiro.

3 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho SEALOT
n.º 42/96, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 178, de
2 de Agosto de 1996.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Loulé.
5 � Remuneração � o vencimento no período de estágio será o

previsto nos Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação complementar, sem
prejuízo do direito de opção pelo vencimento do lugar de origem,
no caso de pessoal já vinculado à função pública, sendo as condições
de trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para a admi-
nistração pública local.

6 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 � A este concurso poderão candidatar-se todos os indivíduos,

vinculados ou não à função pública, que satisfaçam cumulativamen-
te os seguintes requisitos gerais:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmen-

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

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

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

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

6.2 � Requisitos especiais � possuir licenciatura em Administra-
ção Regional e Autárquica.

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � O requerimento de admissão ao concurso, elaborado de

acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
deve ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Loulé e
entregue pessoalmente na Secção de Gestão e Formação de Pessoal
desta autarquia ou remetido pelo correio, com aviso de recepção,
expedido até ao termo do prazo fixado para entrega das candidatu-
ras, para a Câmara Municipal de Loulé, Praça da República,
8100 Loulé.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, situação militar,
se for caso disso, número e data do bilhete de identidade,
bem como a entidade que o emitiu, número fiscal de con-
tribuinte, residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com men-

ção expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-
rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito ou por constituírem motivo de preferência le-
gal, designadamente os previstos na alínea c) do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, os quais só serão tidos em consideração pelo
júri quando devidamente comprovados.

7.3 � Os candidatos deverão ainda indicar no respectivo re-
querimento, sob compromisso de honra, a situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão mencionados no n.º 6.1 do presente aviso, sob pena de
exclusão.

7.4 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Certificado comprovativo das habilitações literárias, ou
fotocópia do mesmo;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Declaração emitida pelo serviço de origem devidamente

autenticada e datada, da qual conste inequivocamente a
natureza do vínculo, a carreira e a categoria detida, no caso
dos candidatos já vinculados à função pública.

8 � Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, não é admitida a junção de documentos
que pudessem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para
entrega de candidaturas.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

11 � Os métodos de selecção a utilizar no presente concurso são:

Prova oral de conhecimentos específicos (POC);
Entrevista profissional de selecção (EP).

11.1 � A prova oral de conhecimentos específicos, com carác-
ter eliminatório para classificações inferiores a 9,50 valores, inci-
dirá sobre o seguinte programa:

a) Transferência de atribuições e competências para as autar-
quias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro);

b) Atribuições, competências e funcionamento das autarquias
locais (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro), com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro;

c) Código do Procedimento Administrativo (Lei n.º 442/91,
de 15 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

d) Carta Deontológica do Serviço Público (Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março);

e) A tutela administrativa das autarquias locais (Lei n.º 27/96,
de 1 de Agosto);

f) Estatuto Disciplinar e Regime de Férias, Faltas e Licen-
ças dos Funcionários e Agentes da Administração Pública
(Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio);

g) Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (Diário
da República, 2.ª série, n.º 146, de 25 de Junho de 1999 �
 fls. 52 a 62).

11.2 � Entrevista profissional de selecção � terá por objec-
tivo determinar e avaliar, numa relação interpessoal e de uma
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos, em comparação com o perfil de exigências da
função.

11.3 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos
de selecção a utilizar, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa constam da acta
n.º 1 do júri, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

12 � Classificação � os resultados obtidos na aplicação de cada
método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 valores, sendo
a classificação final (CF) expressa na mesma escala, a resultante da
média aritmética simples das classificações obtidas em cada um dos
referidos métodos.

12.1 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candida-
to que reúna as condições previstas na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

13 � A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
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administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
será afixada no edifício dos Paços do Município.

14 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do citado decreto-lei.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e
hora da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho.

16 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.

17 � Regime de estágio:
17.1 � O estágio terá a duração de um ano, com carácter proba-

tório, regendo-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

17.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comissão
de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva na fun-
ção pública.

17.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário compe-
tem ao júri do estágio e atenderão aos seguintes factores:

Relatório do estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Classificação obtida em curso de formação profissional, se for

caso disso.

17.4 � A classificação final, expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, será a resultante da média aritmética simples da classificação
obtida em cada um dos factores referidos no n.º 17.3.

18 � Constituição do júri � o júri do presente concurso, que é
simultaneamente o júri do estágio, terá a seguinte constituição:

Presidente � Manuel Possolo Morgado Viegas, vereador.
Vogais efectivos:

Maria João Martins Lopes da Fonseca Pereira e Sousa,
directora de Departamento Administrativo, e Ana Isa-
bel da Encarnação Carvalho Machado, técnica superior
de 2.ª classe da carreira de direito.

Vogais suplentes:

Paula Susana Rodrigues Nunes, chefe de Divisão de Apro-
visionamento e Património, e Rui Salvador Felizardo
Tardão, chefe de Divisão Jurídica e de Conten-
cioso.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimen-
tos pelo 1.º vogal efectivo.

16 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000132778

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do De-
creto-Lei n.º 84/2002, de 5 de Abril, o pessoal auxiliar da carreira
de operador de estações elevatórias de tratamento ou depuradoras
desta Câmara Municipal transitou para o grupo de pessoal operário
altamente qualificado, nos seguintes termos:

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do De-
creto-Lei n.º 143/2002, de 20 de Maio, os funcionários integrados
na carreira de serralheiro mecânico desta Câmara Municipal transi-
taram para a mesma categoria da carreira de serralheiro mecânico
do grupo de pessoal operário altamente qualificado, nos seguintes
termos:

Américo Guerreiro Lourenço ...
Armando Silva Rodrigues .........
Liseta Maria Guerreiro .............
Rogério Guerreiro dos Santos ...
Ezequiel Assunção Coelho ........

Operário ................
Operário ................
Operário ................
Operário ................
Operário ................

CategoriaNome
Escalão/
índice

1 � 182
3 � 202
1 � 182

(a) � 240
(a) � 240

(a) Uma  vez que já detinham o índice 240 e não podendo ser prejudicados,
será de manter o índice de origem (240).

As referidas transições produzem efeitos a 6 de Abril de 2002.

16 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000132752

Francisco José Viegas ........
Artur António Cavaco .......

Operário principal .......
Operário .......................

CategoriaNome
Escalão/
índice

1 � 225
1 � 182

As referidas transições produzem efeitos a 21 de Maio de 2002.

16 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000132750

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que transitam, no
mesmo escalão e para os correspondentes cargos de chefia pre-
vistos no Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio, os seguintes
funcionários:

Horácio Mateus Gonçalves ...........
José Manuel Marques ....................
António Martins Vilhena ..............
Manuel Francisco Júlio Cardador ...
Manuel Rodrigues Fernandes .........
Leonel Cardoso Martins ...............
Luciano Manuel Bernardo Semião

Encarregado geral
Encarregado geral
Encarregado .......
Encarregado .......
Encarregado .......
Encarregado .......
Encarregado .......

CategoriaNome
Escalão/
índice

4/345
2/305
2/280
2/280
2/280
2/280
2/280

As referidas transições produzem efeitos a 22 de Maio de 2002.
Mais se faz público que, nos termos do disposto no artigo 10.º do

diploma acima mencionado, as dotações de encarregado geral e de
encarregado da carreira de pessoal operário qualificado, do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal, consideram-se reportadas, respec-
tivamente, aos cargos de encarregados geral e de encarregado.

16 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Sebastião
Francisco Seruca Emídio. 1000132753

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal de 13 de Agosto de 2002, foi
considerado deserto o concurso interno geral para provimento do
cargo de director de Departamento de Gestão Financeira e Patrimó-
nio, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 138, de 18 de Junho de 2002.

21 de Agosto de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas. 1000132748

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso n.º 43/2002

Licenciamento de operação
de loteamento urbano � discussão pública

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

Torna público que, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2002, de 4 de Junho, se encontra aberto um período de
discussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a apro-
vação de uma operação de loteamento, sita em Cruz da Gândara,
freguesia de Vilarinho, Lousã, em que é requerente Aníbal Antunes
Bandeira.

O processo poderá ser consultado todos os dias úteis das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos
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na Secção de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos da Câmara
Municipal da Lousã, sita na Rua do Dr. João Santos, Lousã, e as
sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas
por escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor e entre-
gue pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço acima
indicado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros, que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

27 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho. 1000132780

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão
de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe (natação)

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 13 de Agosto de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso no Diário
da República, concurso externo de ingresso para admissão de um
lugar de técnico profissional de 2.ª classe (natação), pertencente ao
grupo de pessoal técnico-profissional, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

2 � Quota de emprego � no caso de igualdade de classificação,
será dada a preferência ao candidato com deficiência, a qual preva-
lece sobre qualquer outra preferência legal, conforme prevista no
n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 � O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, com as necessárias adaptações à admi-
nistração local, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, 29/2001, de 3 de Fevereiro, e 234-A/
2000, de 25 de Setembro.

4 � O local de trabalho é na área do concelho de Marco de Ca-
naveses e ao lugar a concurso cabe o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 192 (595,83 euros), previsto na tabela anexa ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as condições de
trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

5 � O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso e
para as que ocorrerem no prazo de um ano, a contar da data da
publicação da classificação final.

6 � Conteúdo funcional � executa trabalhos de apoio técnico no
âmbito da promoção e animação da prática da natação e, essencial-
mente, ministra aulas de natação, as quais exigem conhecimentos
técnicos, teóricos e práticos obtidos através de curso profissional.

7 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

7.1 � Requisitos gerais:

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

b) Ter idade igual ou superior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente

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

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

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

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

7..2 � Requisitos especiais � posse de adequado curso tecnológico,
curso das escolas profissionais, curso das escolas especializadas de
ensino artístico, curso que confira certificado de qualificação profis-
sional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conse-
lho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, ou curso
equiparado.

8 � O método de selecção a utilizar será o de provas práticas de
conhecimentos específicos e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova prática será pontuada de 0 a 20 valores, com du-
ração de uma hora, terá carácter eliminatório, sobre os seguintes
conhecimentos específicos:

Demonstração dos vários estilos de natação;
Demonstração de várias técnicas de aquecimento dentro de água.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam de acta de reunião de júri do concurso,
sendo facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8.3 � Classificação final � para a elaboração da lista classifica-
tiva será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos
concorrentes resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PPC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas serão for-
malizadas mediante requerimento, o qual será dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Largo de Sacadura Ca-
bral, 4630 Marco de Canaveses, dentro do prazo atrás indicado, sendo
entregues pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recepção, dele
devendo constar os seguintes elementos: nome completo, profissão,
estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionali-
dade, residência (indicar rua, número de polícia, andar, código postal
e número de telefone), número e data do bilhete de identidade e
serviços de identificação que o emitiram, número fiscal de contri-
buinte, o concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso.

9.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão, na falta
destes, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho:

9.1.1 � Certificado ou outro documento idóneo, autêntico ou
autenticado, comprovativo da posse das habilitações literárias e ou
profissionais exigidas.

9.1.2 � Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contri-
buinte.

9.2 � É dispensada inicialmente aos candidatos a apresentação
dos documentos referidos no n.º 7.1 deste aviso, à excepção do cons-
tante da alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, desde que, para tal declarem, sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos.

10 � As listas de admissão e de classificação final dos candidatos
serão afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município e envia-
das aos concorrentes em carta registada com aviso de recepção, nos
termos dos artigos 34.º e 40.º do diploma acima referido.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando Jorge Santos Ferreira Torres, ve-
reador em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Engenheiro Almir Nelcindo Vieira da Silva, director de
Departamento de Obras e Urbanização.

Dr.ª Isabel Maria Barbosa Madureira, técnica superior de
recursos humanos.

Vogais suplentes:

Manuel Norberto de Moura Soares, vereador, o qual subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Maria de Lourdes da Silva Amieiro Miranda Coelho, chefe
de Divisão Administrativa e Financeira.

14 de Agosto de 2002. � O Vereador com delegação de compe-
tências, Fernando Jorge Santos Ferreira Torres. 3000071153

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão
de um lugar de nadador-salvador

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara de 13 de Agosto de 2002, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para admissão de um lugar de nadador-salvador, pertencente ao
grupo de pessoal auxiliar, carreira e categoria de nadador-salvador,
nos termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

2 � Quota de emprego � no caso de igualdade de classifica-
ção, será dada a preferência ao candidato com deficiência, a qual
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prevalece sobre qualquer outra preferência legal, conforme pre-
vista no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

3 � O concurso reger-se-á, nomeadamente, pelos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, com as necessárias adaptações à admi-
nistração local, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de
Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 � O local de trabalho é na área do concelho de Marco de Ca-
naveses e ao lugar a concurso cabe o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 123 (381,71 euros), previsto na tabela anexa ao
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as condições de
trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

5 � O presente concurso é válido para a vaga posta a concurso e
para as que ocorrerem no prazo de um ano, a contar da data da
publicação da classificação final.

6 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante do
Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

7 � Condições de candidatura � poderão candidatar-se todos os
indivíduos que satisfaçam cumulativamente, até ao termo do prazo
acima indicado, os seguintes requisitos de admissão:

7.1 � Requisitos gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 � Requisitos especiais � possuir a escolaridade obrigatória e
curso de socorrista.

8 � O método de selecção a utilizar será o de provas teórica de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova teórica será pontuada de 0 a 20 valores, com du-
ração até trinta minutos, a não realização da mesma terá carácter
eliminatório e versará sobre a seguinte matéria:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro � Estatuto Disciplinar;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março � Regime de Férias,

Faltas e Licenças;
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Mar-

ço � Carta Deontológica do Serviço Público.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam de acta de reunião de júri do concurso,
sendo facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8.3 � Classificação final � para a elaboração da lista classifica-
tiva será adoptada a escala de 0 a 20 valores e a pontuação final dos
concorrentes resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PTC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PTC = prova teórica de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas serão for-
malizadas mediante requerimento, o qual será dirigido ao presidente
da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Largo de Sacadura Ca-
bral, 4630 Marco de Canaveses, dentro do prazo atrás indicado, sendo
entregues pessoalmente ou pelo correio com aviso de recepção, dele
devendo constar os seguintes elementos: nome completo, profissão,
estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionali-
dade, residência (indicar rua, número de polícia, andar, código postal
e número de telefone), número e data do bilhete de identidade e
serviços de identificação que o emitiram, número fiscal de contri-
buinte, o concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso.

9.1 � O requerimento de admissão a concurso deverá ser acom-
panhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão, na falta
destes, nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho:

9.1.1 � Documento autenticado ou fotocópia comprovativo das
habilitações literárias e curso de socorrista.

9.1.2 � Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de contri-
buinte.

9.2 � É dispensada inicialmente aos candidatos a apresentação
dos documentos referidos no n.º 7.1 deste aviso, à excepção do cons-
tante da alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, desde que, para tal, declarem, sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um dos requisitos.

10 � As listas de admissão e de classificação final dos candidatos
serão afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município e envia-
das aos concorrentes em carta registada com aviso de recepção, nos
termos dos artigos 34.º e 40.º do diploma acima referido.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. Fernando Jorge Santos Ferreira Torres, ve-
reador em regime de permanência.

Vogais efectivos:

Engenheiro Almir Nelcindo Vieira da Silva, director de
Departamento de Obras e Urbanização.

Dr.ª Isabel Maria Barbosa Madureira, técnica superior de
recursos humanos.

Vogais suplentes:

Manuel Norberto de Moura Soares, vereador, o qual subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Maria de Lourdes da Silva Amieiro Miranda Coelho, chefe
de Divisão Administrativa e Financeira.

14 de Agosto de 2002. � O Vereador com delegação de compe-
tências, Fernando Jorge Santos Ferreira Torres. 3000071155

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 128

Torno público que, pelos despachos datados de 19 e 26 de Agosto
de 2002, foram nomeadas, nas categorias abaixo indicadas e na se-
quência dos concursos abertos por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 290, de 18 de Dezembro de 2002, as seguintes
candidatas aprovadas em estágio:

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico su-
perior de 2.ª classe, licenciatura em Economia, perten-
cente ao grupo de pessoal técnico superior:

Ana Mafalda Machado Baptista Luís.

Concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior de 2.ª classe, licenciatura em Direito, perten-
cente ao grupo de pessoal técnico superior:

Rute Maria Vaz Palma Vicente.

As ora nomeadas deverão aceitar os respectivos lugares dentro do
prazo previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, a contar do 1.º dia útil imediato à publicação
do presente aviso no Diário da República. (Processos isentos de
visto do Tribunal de Contas, Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

26 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, António
Manuel Viana Afonso. 1000132798

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA

Aviso

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despachos data-
dos de 28 de Agosto de 2002, exarados no uso das competências que
me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, foram nomeadas em regime de substituição,
com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2002, nos termos do dispos-
to no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro, e artigo 23.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, as funcionárias e para
os cargos que a seguir se indicam:

Maria Teresa Madureira Sampaio Vasques de Carvalho Lopes,
com a categoria de chefe de secção de pessoal da Divisão
Administrativa e Financeira.

Odete Fernanda Seixas de Sousa Guedes, com a categoria de chefe
de secção da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos.

As substituições consideram-se feitas por urgente conveniência de
serviço.

28 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000132776
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Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
oito vagas de assistente administrativo especialista �
nomeação.

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 2 de Setembro de
2002, foram nomeadas, para ocupar oito vagas de assistente ad-
ministrativo especialista, as candidatas Ana Maria Marques Bal-
daia Ferreira, Margarida Maria Marques Ermida Maduro, Helena
Maria Ferreira Pinto de Carvalho, Maria do Céu Figueiredo
Patuleia, Maria Filomena Sequeira da Fonseca, Ana Paula Estevam
Sampaio Fernandes, Helena Maria Chaves Lourenço e Sofia Ma-
ria Guedes Leite, classificadas do 1.º ao 8.º lugares do concurso
referido em epígrafe. Publicitada que foi a acta que continha o
projecto de classificação e ordenação dos candidatos, foi a lista
de classificação final e definitiva homologada por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 28 de Agosto de
2002 e publicitada nos termos do n.º 5 do artigo 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

O prazo de aceitação é de 20 dias, a contar da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Ribeiro Fernandes de Almeida. 1000132774

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico superior estagiário (jurista)

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
meu despacho de 27 de Agosto de 2002, e na sequência do concurso
em epígrafe, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 63, de 15 de Março de 2002, será celebrado
contrato administrativo de provimento, para os efeitos previstos
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, com a
Dr.ª Cristina Amélia Teixeira da Silva, no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República e
pelo prazo de um ano.

2 de Setembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000132790

CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA

Aviso

Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 14 de Agosto de 2002, e ao abrigo do artigo 25.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aceitei
a transferência do funcionário Paulo Alexandre Saúde Mendonça,
técnico de 2.ª classe (engenharia civil), do quadro da Câmara
Municipal de Fornos de Algodres para o quadro de pessoal desta
autarquia, a partir de 2 de Setembro de 2002, por urgente conve-
niência de serviço.

14 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Marcia-
no José Nunes Galguinho. 1000132788

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso

Torna-se público que, por despacho do signatário de 8 de Agos-
to de 2002, foi admitido a estágio para provimento de um lugar de
engenheiro civil de 2.ª classe, com efeitos a partir de 1 de Setem-
bro de 2002, atenta a urgente conveniência de serviço, o candida-
to Nuno Miguel Correia de Oliveira, classificado em 2.º lugar no
concurso oportunamente efectuado.

8 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Soares Miguel. 3000071279

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso

3.ª alteração ao alvará de licença de loteamento
n.º 566/1982, de 2 de Dezembro � discussão pública

Dr. Marco António Ribeiro dos Santos Costa, vice-presidente da
Câmara Municipal de Valongo:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado
com o artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e por força do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, e em conformidade com o despacho datado de 7 de Agos-
to de 2002, está aberto o período de discussão pública da alteração
à licença do alvará de loteamento n.º 566/82, em nome de Celesti-
no Ferreira, datado de 2 de Dezembro de 1982, aprovado por deli-
beração da Câmara Municipal de 10 de Agosto de 1982, e aditado
por deliberação de 3 de Novembro de 1999 e 19 de Julho de 2000,
cujo processo se encontra disponível para consulta na Secção de
Apoio Administrativo ao Departamento de Serviços de Urbanismo
(SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão
pública.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital,
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e re-
gional e afixado nos lugares de estilo.

16 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Marco
António Costa. 1000132792

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso

António da Cunha Lemos, vereador da Câmara Municipal de Viseu:

Dá público conhecimento, nos termos e para efeitos do disposto
no n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, que, oito dias após a presente publi-
cação, e pelo período de 15 dias, se inicia o período de discussão pú-
blica da proposta de operação requerida por Predial Santa Lúcia �
 Imobiliária, L.da, Armelim Ruas de Figueiredo e Vicente dos Anjos
Dinis Ferraz, para constituição dos lotes 1 a 44, no prédio sito à Quinta
da Boavista, na freguesia de Rio de Loba, deste concelho, inscrito na
matriz predial rústica sob o artigo 5498 e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Viseu sob o n.º 4549, daquela freguesia.

A proposta de loteamento e correspondente informação técnica
elaborada pelos Serviços Municipais,encontram-se disponíveis durante
o horário de funcionamento na Repartição de Obras da Câmara
Municipal de Viseu, onde poderão ser consultados para eventuais ob-
servações, sugestões e pedidos de esclarecimento.

As observações e sugestões dos interessados deverão ser devida-
mente fundamentadas e apresentadas por escrito, mediante identifi-
cação dos seus autores, e entregues durante o período de discussão
pública, na Repartição de Obras da Câmara Municipal de Viseu, sita
nos Paços do Concelho.

23 de Agosto de 2002. � O Vereador, António da Cunha Lemos.
3000071094

Aviso

António da Cunha Lemos, vereador da Câmara Municipal de Viseu:

Dá público conhecimento, nos termos e para efeitos do disposto
no n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, que oito dias após a presente
publicação, e pelo período de 15 dias, se inicia o período de discus-
são pública da proposta de operação requerida por Sempre Nova �
Empreendimentos Imobiliários, L.da, para constituição dos lotes 1,
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2 e 3, no prédio sito na Quinta da Jandra, na freguesia de Ranhados,
deste concelho, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 659 e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Viseu sob o n.º 1493,
daquela freguesia.

A proposta de loteamento e correspondente informação técnica
elaborada pelos Serviços Municipais encontram-se disponíveis du-
rante o horário de funcionamento na Repartição de Obras da Câma-
ra Municipal de Viseu, onde poderão ser consultados para eventuais
observações, sugestões e pedidos de esclarecimento.

As observações e sugestões dos interessados deverão ser devida-
mente fundamentadas e apresentadas por escrito, mediante identifi-
cação dos seus autores, e entregues durante o período de discussão
pública, na Repartição de Obras da Câmara Municipal de Viseu, sita
nos Paços do Concelho.

23 de Agosto de 2002. � O Vereador, António da Cunha Lemos.
3000071092

JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia em reunião realizada no dia 30 de Agosto de 2002,
e de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, aplicado à administração local nos termos do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificada para
a categoria de assistente administrativa a funcionária Maria de Fáti-
ma Pereira, após nomeação em comissão de serviço extraordinária,
por um período de seis meses, conforme o disposto no n.º 2 do ar-
tigo 6.º e da alínea b) do artigo 5.º dos respectivos decretos-leis su-
pracitados.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, António Alfredo
Batista Pinela. 1000132757

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que esta Junta de Fregue-
sia de Odivelas, na sua reunião ordinária de 3 de Setembro de 2001,
nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 218/2000 e por se veri-
ficar, cumulativamente, as seguintes condições:

Exercerem essas funções há mais de um ano;
Possuírem os requisitos habilitacionais e profissionais exigidos

para o provimento na nova carreira,
As funções que vêm assegurando corresponderem a necessida-

des permanentes de serviço;
Existir disponibilidade orçamental.

Deliberou por unanimidade proceder à reclassificação profissional
dos seguintes funcionários:

Sérgio de Jesus Gaudêncio, com a categoria de encarregado de
cemitério para a categoria de encarregado.

Maria Helena Jesus Bastos de Almeida, com a categoria de co-
zinheira para a categoria de auxiliar de serviços gerais.

Cristina Maria Neves Ribeiro, com a categoria de cantoneira de
limpeza para a categoria de auxiliar de serviços gerais.

José Joaquim Candeias Romana, com a categoria de cantoneiro
de limpeza para a categoria de vigilante de jardins e parques
infantis.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Vítor Manuel
Alves Peixoto. 3000071255

JUNTA DE FREGUESIA DE POMBALINHO

Edital

Brasão, bandeira e selo

Etelvino Monteiro, presidente da Junta de Freguesia de Pombalinho,
do município de Soure:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Pombalinho, do município de Soure, tendo em conta o

parecer emitido em 11 de Dezembro de 2001 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi es-
tabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fregue-
sia, em sessão da assembleia de freguesia:

Brasão � escudo de ouro, oliveira arrancada de verde e frutada
de negro, entre duas ovelhas de azul, realçadas de prata e
unguladas de vermelho, a da dextra volvida; em chefe, cruz
da Ordem de Cristo. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «POMBALINHO �
SOURE»;

Bandeira � azul. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Pombalinho � Soure».

31 de Agosto de 2002. � O Presidente da Junta, Etelvino Mon-
teiro. 3000071167

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA

Aviso

Nomeação

Faz-se público que pelo despacho n.º 51, de 3 de Setembro de
2002, do presidente da Junta, foi nomeada para um lugar na catego-
ria de encarregada de brigada dos serviços de limpeza do concurso
interno de acesso limitado aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 226, de 28 de Setembro de 2001, a candi-
data Maria Rosa dos Santos Cunha, ficando posicionada no escalão 1,
índice 197.

4 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, José Francisco
Guerreiro. 3000071272

JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO DA VELHA

Aviso

Nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-
-se público que a Junta de Freguesia de Souto da Velha, de acordo
com a alínea d) do n.º 3 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, emitiu em 26 de Agosto de 2002 o aditamento ao
alvará de loteamento n.º 1/87, em nome da Junta de Freguesia de
Souto da Velha, através do qual é alterado o loteamento do prédio
sito no lugar da Serra dos Mortórios, da freguesia de Souto da Velha,
concelho de Torre de Moncorvo, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Torre de Moncorvo sob o n.º 26/260387 e inscrito
na matriz predial rústica sob o artigo 1211.

A área a lotear está abrangida pelo Plano Director Municipal de
Torre de Moncorvo.

O loteamento fica com as seguintes características:

Área do prédio a lotear � 24 870,00 m2;
Área total dos lotes � 11 125,00 m2;
Área total de construção � 49 973,76 m2;
Volume total de construção � 6928,20 m3;
Número de lotes � 26;
Área dos lotes � 230,00 m2 a 940,00 m2;
Número de pisos � rés-do-chão a cave + rés-do-chão + 1.º an-

dar;
Número total de fogos � 26;
Área destinada a equipamentos � 2870,00 m2;
Áreas de cedência de acordo com a planta arquivada nesta Jun-

ta de Freguesia:

Para integrar no domínio público:

Para arruamentos � 6195,00 m2;
Para estacionamentos � 784,00 m2;
Zonas verdes � 3896,00 m2.

Para constar e devidos efeitos se dactilografou o presente e ou-
tros de igual teor, que vai ser afixado nos lugares públicos de estilo
e publicado num dos jornais mais lidos na região.

26 de Agosto de 2002. � O Presidente da Junta, António Manuel
Miguel Mendes. 3000071104



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 216 � 18 de Setembro de 2002 19 907

3. Diversos

BALANCETES

CAIXA � BANCO DE INVESTIMENTO, S. A. (Global)

Sede: Rua Barata Salgueiro, 33, 1269-057 Lisboa

Capital social: 81 250 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 67 081 a fl. 756 do Livro n.º C-168.
Contribuinte n.º 501898417.

Balanços em 30 de Junho de 2002 e 2001

(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ......................... 3 050 284 � 3 050 284 1 898 768
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........... 605 244 � 605 244 907 442
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........................ 53 742 073 � 53 742 073 75 490 734
4 � Créditos sobre clientes .......................................................... 320 768 538 3 640 270 317 128 268 244 026 327
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................... 280 796 766 5 764 713 275 032 053 346 748 547

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores 50 412 070 26 815 50 385 254 50 287 293
públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de outros 230 384 696 5 737 898 224 646 799 296 461 254
emissores.

Dos quais:

(Obrigações próprias) ............................................... (�)    (�)    (�)     (�)    

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................... 971 165 454 119 517 046 21 021 777
7 � Participações ......................................................................... 4 010 025 � 4 010 025 �
8 � Partes de capital em empresas coligadas .............................. 26 814 070 � 26 814 070 18 454 299
9 � Imobilizações incorpóreas ..................................................... 4 713 682 4 419 672 294 011 369 308

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................ 18 679 051 6 508 404 12 170 647 12 933 471

(Dos quais: imóveis) ................................................................ (13 273 575) (2 111 020) (11 162 555) (11 783 183)

11 � Capital subscrito não realizado ............................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ...................... 5 999 453 � 5 999 453 5 999 453
13 � Outros activos ....................................................................... 76 403 119 � 76 403 119 73 508 065
15 � Contas de regularização ......................................................... 14 437 145 � 14 437 145 11 863 237
16 � Prejuízo do exercício ............................................................ � � � �

                       Totais ................................................ 810 990 616 20 787 178 790 203 438 813 221 428

(Em euros)

Passivo e capitais próprios 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................... 387 336 002 528 836 739

a) À vista ........................................................................................................................................ 372 386 75 161
b) A prazo ou com pré-aviso ..................................................................................................... ..... 386 963 616 528 761 578

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................. 180 941 377 57 502 609

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................... � 102 827
b) Outros débitos ............................................................................................................................. 180 941 377 57 399 782

ba) À vista ............................................................................................................................... 75 654 108 26 232 686
bb) A prazo .............................................................................................................................

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................. 58 212 507 71 838 918

a) Obrigações em circulação ............................................................................................................ 58 212 507 71 838 918
b) Outros ......................................................................................................................................... � �
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(Em euros)

Passivo e capitais próprios 2002 2001

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 1 689 095 1 530 080
5 � Contas de regularização ................................................................................................................. 26 116 063 23 748 671
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................. 3 449 767 5 976 855

a) Provisões para pensões e encargos similares .............................................................................. � �
b) Outras provisões ......................................................................................................................... 3 449 767 5 976 855

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................ � �
8 � Passivos subordinados .................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 81 250 000 81 250 000

10 � Prémios de emissão ....................................................................................................................... � �
11 � Reservas ......................................................................................................................................... 29 510 337 28 852 889
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................. 4 338 403 4 338 403
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... 12 330 105 6 413 070
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 5 029 782 2 933 193

                                          Totais .............................................................................. 790 203 438 813 221 428

Rubricas extrapatrimoniais

2002 2001

1 � Passivos eventuais ........................................................................................................................... 132 696 756 120 403 190

Dos quais:

Garantias e avales prestados .................................................................................................... 82 211 825 69 918 259
Cauções e activos dados em garantia ...................................................................................... 50 484 931 50 484 931

2 � Compromissos ................................................................................................................................. 142 956 136 129 896 375

Dos quais:

Resultantes de operações de venda com opção de compra ..................................................... � �

                                          Totais .............................................................................. 275 652 892 250 299 565

O Responsável pela Gestão: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000066710

CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS, S. A.

Sede: Rua Augusta, 237, Lisboa

Capital social: 280 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1587.
Contribuinte n.º 500844321.

Balanço em 30 de Junho de 2002 (actividade global)

(Em euros)

Ano
Ano anteriorActivo Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ......... 39 476 723 � 39 476 723 32 157 830
2 � Dispon. à vista sobre instituições de crédito ........ 59 458 800 � 59 458 800 68 029 055
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........ 438 879 120 42 499 438 836 621 1 311 721 636
4 � Créditos sobre clientes .......................................... 8 297 187 364 100 280 374 8 196 906 990 7 359 122 235
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ....... 139 729 589 46 442 139 683 147 24 353 468

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � 21 396 037 1 742 21 394 295 21 400 485
de emissores públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � 118 333 552 44 700 118 288 852 2 952 983
de outros emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) ...................... 215 143 35 654 179 489 181 617

6 � Acções e outros títulos de rendimento ................. 48 643 639 7 477 485 41 166 154 25 183 473
7 � Participações ......................................................... 10 621 082 187 781 10 433 301 10 459 213
8 � Partes de capital em empresas coligadas .............. 287 953 630 487 974 287 465 656 202 692
9 � Imobilizações incorpóreas ..................................... 53 603 635 43 447 333 10 156 302 6 165 416
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(Em euros)

Ano
Ano anteriorActivo Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10 � Imobilizações corpóreas ........................................ 264 605 259 141 130 209 123 475 050 124 678 201

(Dos quais: imóveis) ................................................ (175 347 791) (65 691 393) (109 656 398) (112 030 606)

11 � Capital subscrito não realizado ............................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ....... � � � �
13 � Outros activos ....................................................... 276 436 954 2 455 583 273 981 371 170 166 913
15 � Contas de regularização ......................................... 121 981 341 � 121 981 341 112 508 450
16 � Prejuízo do exercício ............................................ � � � �

                       Total do activo ................................ 10 038 577 136 295 555 680 9 743 021 456 9 244 748 581

(Em euros)

AnoPassivo Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito .................................................................................... 4 412 196 913 3 980 655 535

a) À vista ...................................................................................................................................... 19 493 049 114 431 949
b) A prazo ou com pré-aviso ..................................................................................................... ... 4 392 703 864 3 866 223 586

2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................... 3 541 912 081 3 738 531 095

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................. 273 969 543 302 008 460
b) Outros débitos ........................................................................................................................... 3 267 942 538 3 436 522 635

ba) À vista ............................................................................................................................. 1 447 251 844 1 120 219 017
bb) A prazo ........................................................................................................................... 1 820 690 694 2 316 303 017

3 � Débitos representados por títulos ............................................................................................... 412 061 114 218 877 944

a) Obrigações em circulação .......................................................................................................... 412 036 850 216 960 351
b) Outros ....................................................................................................................................... 24 264 1 917 594

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 40 713 356 18 379 770
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 122 279 057 208 043 505
6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................................................ 156 210 970 132 174 524

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................ � �
b) Outras provisões ....................................................................................................................... 156 210 970 132 174 524

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .......................................................................................... 4 371 036 1 632 635
8 � Passivos subordinados .................................................................................................................. 497 376 053 497 376 034
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 280 000 000 234 435 012

10 � Prémios de emissão ..................................................................................................................... 163 703 281 139 630 855
11 � Reservas ....................................................................................................................................... 24 082 104 26 608 947
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................... 23 245 192 23 245 189
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. 32 250 871 �
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... 32 619 428 25 157 535

                                    Total do passivo ................................................................... 9 743 021 456 9 244 748 581

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

1 � Passivos eventuais ..................................................................................................................................................... 253 498 324

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ........................................................................ �
Cauções e activos dados em garantia ................................................................................................................ 62 030 021

2 � Compromissos ........................................................................................................................................................... 551 704 964

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de compra ....................................................... �

Lisboa, 12 de Julho de 2002. � O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável da Contabilidade, (Assinatura
ilegível.) 3000066299
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4. Empresas � Registo comercial
COIMBRA
COIMBRA

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(COIMBRA), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 1549; identificação de pessoa colectiva n.º 500239002.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000133098

SALVADOR CAETANO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
(COIMBRA), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 1549; identificação de pessoa colectiva n.º 500239002; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 18/011030.

Certifico com referência às sociedades em epígrafe que foi feito
o registo de projecto de fusão � modalidade: dissolução das soci-
edades a fundir e constituição de nova sociedade.

Entidades participantes: Salvador Caetano � Comércio de Auto-
móveis (Minho), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Automó-
veis (Porto), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Automóveis
(Espinho), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Automóveis
(Viseu), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Automóveis
(Coimbra), S. A., Salvador Caetano � Comércio de Automóveis
(Caldas da Rainha), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Au-
tomóveis (Setúbal), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Auto-
móveis (CBEP), S. A.; Salvador Caetano � Comércio de Automó-
veis (Algarve), S. A.; e UNIPAK � Assistência e Comércio de
Automóveis, S. A.

Nova sociedade a constituir:
Denominação: Salvador Caetano � Comércio de Automóveis

(Minho), S. A.
Sede: Avenida de Vasco da Gama. 1410, Oliveira do Douro, Vila

Nova de Gaia.
Objecto: Compra e venda de automóveis ligeiros e pesados, no-

vos e usados, a venda de peças e acessórios, reparação e assistên-
cia técnica dos mesmos, venda de óleos, gasolina e actividades
congéneres, podendo ainda dedicar-se a qualquer outro ramo de
comércio ou indústria permitidos por lei.

Capital: 26 000 000 euros.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000071365

GUARDA
GUARDA

PERALTA & PERALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1889;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020725.

Certifico que entre Luís Filipe dos Santos Peralta, Maria dos
Santos Peralta e Celestino dos Santos Peralta foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peralta & Peralta, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do General Humberto
Delgado, 12, 3.º, esquerdo, freguesia da Guarda (Sé), concelho da
Guarda.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-

lho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim; e comercialização de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de 1000 euros pertencente ao sócio Luís Fi-
lipe dos Santos Peralta; e duas iguais de 2000 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Maria dos Santos Peralta e Celestino
dos Santos Peralta.

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 os sócios
Maria dos Santos Peralta e Celestino dos Santos Peralta.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o 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.

Conferida está conforme.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 1000126628

PORTO
FELGUEIRAS

ADALBERTO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 357/810708; identificação de pessoa colectiva n.º 501172718;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127883

ALCOURO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PELES
E COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1111/930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503053449;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127882
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CLIQUE � CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 739/890518; identificação de pessoa colectiva n.º 502161043;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127881

B. M. R. � COMÉRCIO ARTIGOS PARA CALÇADO
E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1262/941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503289949;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127880

PUBLICIDADE E SERVIÇOS PAIVA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1256/941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503290084;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127879

COUTINHO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 226/750922; identificação de pessoa colectiva n.º 500338620;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127878

AGÊNCIA DE SEGUROS MAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1125/931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503086347;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127877

PERES, NOGUEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2237/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505490471;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127876

ALEXANDRE PEREIRA DE ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2518/011219; data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127875

PERMEDHEL � MEDICINA DE CLÍNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1932/991026; data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127874

WORLDMÁTICA � SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1945/991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504700790;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127873

SINTONIA COMERCIAL � IMPORT EXPORT, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2147/010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505374390;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127872

TRANSPORTES BARROSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1619/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504014528;
data da apresentação: 260602.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127871

SERGIMEL � FABRICO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1448/960516; identificação de pessoa colectiva n.º 503653969;
data da apresentação: 260602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127870

PIRES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 978/920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502759054;
data da apresentação: 260602.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 2001 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127869

CETI � INDÚSTRIA METALO-PLÁSTICA DA LONGRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 601/870512; identificação de pessoa colectiva n.º 501826319;
data da apresentação: 260602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

6 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127868

LOFIS � LIMPEZAS E MANUTENÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1075/930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502942428;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127867

CLIQUE � DESIGN E MODELAÇÃO DE CALÇADO
E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1643/980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504055267;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127866

ROCMELO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1835/990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504419510;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127865

IRMÃOS PEREIRA MONTEIRO � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2333(010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505686619;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127864

PICANHA E C.A � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1880/990611; data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127863

AZEVEDO TEIXEIRA & MATIAS
ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1126/931019; identificação de pessoa colectiva n.º 503086312;
data da apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pas-
ta respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 1000127862

PORTO � 2.A SECÇÃO

VÍTOR ABRANTES II � ESTUDOS E PROJECTOS
DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 136/020204; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505940140; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
020204; pasta n.º 24 893.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Abrantes II � Estudos e Pro-
jectos de Reabilitação de Edifícios, L.da, e tem a sua sede na Ave-
nida da Boavista, 2357, 3.º, direito, Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no estudo e projecto de engenharia; co-
ordenação de projectos, projectos de reabilitação de edifícios, con-
trole técnico e fiscalização de obras, gestão de projectos e obras;
auditorias e formação no âmbito da engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros dividido em três quotas, uma de valor nominal de
4500 euros pertencente à sócia Vítor Abrantes � Consultoria e Pro-
jectos de Engenharia, L.da, e duas de valor nominal de 250 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios Vítor Carlos Trindade
Abrantes Almeida e Maria Amália Lourenço Dias Ferreira Abrantes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios e não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes o sócio Vítor Carlos Trindade
Abrantes Almeida e a sócia Maria Amália Lourenço Dias Ferreira
Abrantes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em to-
dos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar e vender ou permutar bens móveis ou imóveis de e
para a sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimento comerciais;

c) Assinar quaisquer contratos de leasing e aluguer de longa
duração, mobiliários e imobiliários;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
e) Obter empréstimos, pelos prazos e condições que entender.
4 � A gerência pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos ou espécies de actos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, contudo a favor de es-
tranhos carece do consentimento prévio da sociedade, gozando esta
em primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo
lugar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral a realizar
no prazo de 90 dias contando do conhecimento do respectivo fac-
to, poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Por falência, interdição, inabilitação ou falecimento do seu

titular;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu

titular, nomeadamente quando por partilhas, por divórcio ou sepa-
ração de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for adjudicada
no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Quando o titular deixar de comparecer ou de se fazer repre-
sentar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determi-
nada no último balanço legalmente aprovado.

3 � Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o re-
presentante legal do interdito ou os herdeiros do falecido, os quais
se farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzidos a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral, aprovada por
unanimidade que a todos sejam exigidas prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social, na proporção das respec-
tivas quotas, reembolsáveis nas condições estabelecidas em
assembleia.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000127197

LOPES DE MOURA E ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 104; identificação de pessoa colectiva n.º 503161306; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 49/020122; pasta
n.º 12 484.

Certifico que pela acta n.º 9 de 9 de Setembro de 2001 foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Precinda Lopes da Costa e
António Francisco de Azevedo Corte Real.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

9 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127576

J. REBELO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4754; identificação de pessoa colectiva n.º 503234877; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 48/020122; pasta n.º 16 812.

Certifico que pela acta n.º 11 de 9 de Setembro de 2001 foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro e integralmente pago é de
5000 euros, sendo de 1250 euros a quota da sócia Emília Rosa
Marques dos Santos Rebelo, e de 500 euros a quota de cada um dos
sócios José António dos Santos Rebelo e Paulo Jorge dos Santos
Rebelo e de 2750 euros a quota do sócio José António rebelo.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

9 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127575

TÁXIS INVICTA � CENTRAL RÁDIO TÁXI DO PORTO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19/020118; identificação de pessoa colectiva n.º 501911588;
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inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/020118; pas-
ta n.º 24 846.

Certifico que pelas escrituras lavradas (duas) em 20 de Janeiro
de 1987 e 14 de Dezembro de 2001 (rectificação), ambas do 8.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituído o agrupamento comple-
mentar de empresas em epígrafe, o qual se irá reger pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

O agrupamento denomina-se Táxis Invicta � Central Rádio Táxi
do Porto, A. C. E. Agrupamento Complementar de Empresas. Du-
rará por tempo indeterminado e tem a sua sede na Rua da Consti-
tuição, 823, 4.º, direito, 4200-201 Porto. É constituída por empre-
sários individuais e empresas do ramo de transportes ligeiros de
passageiros, táxis, exercendo a sua actividade na cidade do Porto.

§ único. A sede social poderá ser mudada para outro local por
simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto do Agrupamento consiste na utilização e manutenção
de uma estação emissora/receptora de rádio para apoio da activi-
dade dos agrupados industriais de táxis, sem fins lucrativos.

ARTIGO 3.º

O Agrupamento não tem capital social.

ARTIGO 4.º

Em assembleia geral, serão fixadas as contribuições devidas pe-
los agrupados com vista a fazer face às despesas de instalação,
manutenção ou alteração da referida estação de rede rádio comu-
nicações, fixar os custos de representação a conceder aos membros
da direcção, assim como deliberar sobre a isenção ou não de con-
tribuir com os duodécimos referentes aos mesmos.

ARTIGO 5.º

1 � São órgãos do Agrupamento: a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

2 � Os membros destes órgãos, serão eleitos por um mandato
de três anos, através de eleições que decorrerão até ao dia 10 de
Dezembro do ano eleitoral.

3 � A lista vencedora tomará posse no primeiro dia útil do ano
seguinte.

ARTIGO 6.º

Internamente, a assembleia geral é soberana e perante ela respon-
de a direcção cuja actividade é fiscalizada a nível da gestão finan-
ceira pelo conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral será composta pelos agrupados, terá um pre-
sidente, um vice-presidente e um secretário. Reunirá ordinariamente
uma vez por ano até ao dia 31 de Março, afim de apreciar e votar
o relatório de contas relativo ao exercício do ano anterior. A
assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência, pelo presidente da mesa da assembleia geral, através de carta
a todos os agrupados, contendo a convocatória com a respectiva
ordem de trabalhos ou entregue em mão contra recibo. Reunirá
extraordinariamente, sempre que solicitado ao presidente da mesa
da assembleia geral por um mínimo de 10% dos agrupados, a pe-
dido da direcção ou do conselho fiscal. Cada Agrupamento tem
direito ao número de votos igual ao número de posições que de-
tém no Agrupamento, aquando da realização de assembleias gerais
e actos eleitorais.

ARTIGO 8.º

A direcção, remunerada ou não, conforme o que for deliberado
em assembleia geral, será exercida por cinco agrupados; presiden-
te, vice-presidente e três vogais. Terá ainda dois suplentes. A este
órgão, compete a gestão do Agrupamento, em juízo ou fora dele
praticando todos os actos necessários à realização do seu objecto.
Para obrigar o Agrupamento, bem como o representar activa ou
passivamente, é necessária a assinatura conjunta de dois membros
da direcção. Os directores, prestarão anualmente contas do seu exer-
cício a apreciar em assembleia geral ordinária, a realizar até ao dia
31 de Março do ano seguinte. O presidente da direcção em exercí-
cio, fica isento de pagar os duodécimos correspondentes a uma
posição no Agrupamento.

ARTIGO 9.º

O conselho fiscal será composto por três membros a saber: um
presidente, um vogal e um secretário. Reunirá obrigatoriamente uma
vez por trimestre.

ARTIGO 10.º

Qualquer agrupado empresário individual ou representante legal
de firma poderá fazer-se representar em assembleia geral por ou-
tro agrupado, sócio ou por familiar directo mediante simples
credencial com poderes específicos para o acto. A credencial terá
que ser em formato de papel A4 e ter assinatura do representante
legal e carimbo.

ARTIGO 11.º

Deveres obrigatórios dos agrupados:
1 � Utilizar normal e regularmente os equipamentos de rádio táxi

segundo as normas fixadas em regulamento interno;
2 � Prestar as contribuições pecuniárias que forem afixadas em

assembleia geral;
3 � Exercer a administração dos agrupados ou a participar em

qualquer outro cargo dentro do agrupamento se para tal for eleito;
4 � Defender sempre o bom nome do Agrupamento Táxis In-

victa Central Rádio Táxis do Porto, A. C. E.

ARTIGO 12.º

Poderão ser admitidos como novos agrupados os empresários
individuais e empresas do ramo da indústria de transportes de pas-
sageiros em automóveis ligeiros Táxi, desde que exerçam a sua
actividade na cidade do Porto e sejam propostos à direcção por dois
agrupados e obtenham o consenso majoritário de três quartos dos
agrupados que formam os órgãos directivos; direcção, conselho fis-
cal e mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Além dos casos previstos na lei, poderão ser repreendidos ou
excluídos os agrupados que usem os equipamentos em desconfor-
midade com os regulamentos, os que não cumprirem as obrigações
estabelecidas no artigo 11.º e os que tiverem para com o Agrupa-
mento ou qualquer agrupado, comportamento desleal ou sócio-pro-
fissional altamente censurável.

ARTIGO 14.º

Qualquer agrupado poderá exonerar-se do agrupamento solicitan-
do por escrito à direcção a sua demissão de agrupado, podendo no
entanto propor a cedência da sua posição a outro agrupado a ad-
mitir. Sendo que esta última só terá efeito depois do pedido de
admissão de novo agrupado ser entregue à direcção, e esta reunir
todos os órgãos directivos e que seja aprovada a demissão do mes-
mo no Agrupamento.

ARTIGO 15.º

A exclusão de agrupados caberá à assembleia geral pedida pela
direcção ou proposta por 10% dos agrupados cabendo à assembleia
geral extraordinária decidir por uma maioria de dois terços dos
agrupados.

ARTIGO 16.º

A alteração deste estatuto obriga a uma deliberação de três quar-
tos dos agrupados.

ARTIGO 17.º

O Agrupamento extinguir-se-á nos casos previstos na lei ou por
decisão da assembleia geral tomada por uma maioria de três quar-
tos dos agrupados em assembleia geral extraordinária convocada
exclusivamente para o efeito.

ARTIGO 18.º

Em tudo mais omisso aplicar-se-ão as disposições das normas
referentes aos A. C. E. e outra legislação aplicável.

Está conforme.

6 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127572

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA
J. FLEMING TORRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 098; identificação de pessoa colectiva n.º 501393587; ins-
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crição n.º 10; número e data da apresentação: 47/020122; pasta
n.º 11 515.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Outubro de 2001, no
1.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em sete quotas, assim subscritas: três do
valor nominal de 1246,99 euros, cada, pertencendo, como seu bem
próprio, uma a cada um dos sócios José Luís Pinto de Oliveira
Fleming Torrinha; João Carlos Pinto de Oliveira Fleming Torrinha,
Francisco José Pinto de Oliveira Fleming Torrinha; três do valor
nominal de 45 753,01 euros, cada, pertencendo como bem comum
do casal uma a cada um dos mesmos sócios José Luís Pinto de
Oliveira Fleming Torrinha, João Carlos Pinto de Oliveira Fleming
Torrinha e Francisco José Pinto de Oliveira Fleming Torrinha, e
uma do valor nominal de 9000 euros pertencente ao sócio Jorge
Ferreira Rolão Candeias.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

9 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127571

RUCOMÓVEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 120; identificação de pessoa colectiva n.º 503310549; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 32/020122; pasta
n.º 24 871.

Certifico que pelas escrituras (duas) lavradas em 17 de Janeiro de
1997 e 4 de Novembro de 1997 (rectificação), ambas do Cartório
Notarial de Paços de Ferreira, foi alterado o artigo 1.º do pacto so-
cial da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUCOMÓVEL � Indústria e Co-
mércio de Móveis, L.da, com a sua sede na Rua das Musas, 318, 1.º,
sala 12, da cidade e concelho do Porto.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

9 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127570

SOCIEDADE METALO MECÂNICA DE MELO E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 410; identificação de pessoa colectiva n.º 500987360; ins-
crição n.º 24; número e data da apresentação: 26/020122; pasta
n.º 11 414.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Dezembro de 2001,
no 3.º Cartório Notarial do Porto, foram alterados os artigos 3.º e
os n.os 2 e 3 do artigo 5.º do pacto social da sociedade em epígrafe,
cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado, em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde a uma quota, pertencente ao único sócio
Domingos Moniz Teixeira.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio Do-
mingos Moniz Teixeira, já nomeado gerente.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

8 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000128020

RECICOPI � RECICLAGEM E COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 119; identificação de pessoa colectiva n.º 505674424; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 30/020122; pasta
n.º 24 870.

Certifico que por documento particular de 31 de Outubro de
2001 foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a qual se
irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RECICOPI � Reciclagem e
Comércio de Produtos de Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Azenha, 46, 2.º, esquerdo, da freguesia de Paranhos,
da cidade do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reciclagem e comércio de produ-
tos de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 500 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencen-
te ao sócio único, João Paulo Monteiro Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme vier
a ser deliberado, pertence ao sócio único que, desde já, fica no-
meado gerente.

2 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence a
quem vier a ser designado gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único João Paulo
Monteiro Correia.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens, incluindo veículos automó-

veis;
b) Outorgar contratos de financiamento, de locação financeira ou

de trespasse de estabelecimentos comerciais;
c) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais,

outorgando os respectivos contratos, alterando-os ou rescindindo-os.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao valor
global de 41 000 euros, mediante deliberação da assembleia.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos que
sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

8 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000128013

NARCISO NEVES � ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 127; identificação de pessoa colectiva n.º 506256081; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 41/020722; pasta
n.º 24 881.
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Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Julho de 2002, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Por-
to, foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, em que é
sócio único Fernando Narciso Neves, casado com Marília Flora
Pinheiro de Sousa Mourão Neves, na separação de bens, a qual se
irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Narciso Neves � Arquitecto,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santos Pousada, 5, 3.º, esquer-
do, freguesia de Bonfim, da cidade e concelho do Porto.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de projectos de arquitectura
e de engenharias, planeamento urbanístico, design, gestão e fisca-
lização de obras e de empreendimentos imobiliários. Promoção
imobiliária, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do
próprio, quando necessária.

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127708

JOSÉ LUÍS ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 081; identificação de pessoa colectiva n.º 500982120; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 44/020124; pasta
n.º 9344.

Certifico que pela acta n.º 23 de 22 de Dezembro de 2001, foi
designado gerente da sociedade em epígrafe, Bruno Valle de Car-
valho Pinto de Andrade, casado, residente na Rua de Eugénio de
Castro, 280, 2.º, Porto.

É o que me cumpre certificar.

16 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000128009

NINFARM � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 464; identificação de pessoa colectiva n.º 505375133;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 14 e 15/020124; pasta n.º 24 037.

Certifico que pela escritura lavrada em 27 de Novembro de 2001,
no Cartório Notarial de Paços de Ferreira, cessaram da função de
gerentes da sociedade em epígrafe, Alfredo José da Silva Noronha
e Albano Joaquim Teixeira Baptista, por renúncia.

Mais certifico que pela mesma escritura, foi alterado o n.º 1 do
artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade cabem às não
sócias, Maria Odete Alves Pinto da Silva Lima Noronha e Anabela
Madeira Pinto Dinis Pereira Baptista.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127991

SOCIEDADE COMERCIAL A. M. ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500676356; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 46/020124; pasta
n.º 24 889.

Certifico que pela escritura lavrada em 14 de Novembro de 2001,
no 5.º Cartório Notarial de Lisboa, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe, e encerrada a sua liquidação em 31 de Outubro de 2001,
data da aprovação das contas.

É o que me cumpre certificar.

16 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127988

LOUTECOM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 973; identificação de pessoa colectiva n.º 504332910; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 10/020124; pasta
n.º 22 143.

Certifico que pela escritura lavrada em 8 de Outubro de 2001, no
Cartório Notarial de Ermesinde, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127987

JESUÍNA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 183; identificação de pessoa colectiva n.º 501421653; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 45/020124; pasta
n.º 20 391.

Certifico que pela escritura lavrada em 18 de Dezembro de 2001,
no 6.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

16 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127986

VASUFI � APOIO À CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 133; identificação de pessoa colectiva n.º 505722577; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020124; pasta
n.º 24 887.
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Certifico que pela escritura lavrada em 5 de Setembro de 2001,
no Cartório Notarial de Espinho, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação VASUFI � Apoio à Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Particular, à Rua
de Justino Teixeira, 652, armazém 5, da cidade do Porto.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, construção
e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio Flávio Manuel de Bessa Valverde.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao só-
cio Flávio Manuel de Bessa Valverde, desde já nomeado gerente,
sendo necessária a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as
disposições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

Está conforme.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127984

SOTELEMEC � SOCIEDADE TÉCNICA DE ESTUDOS
E MONTAGENS ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 023; identificação de pessoa colectiva n.º 501598847; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 31/020124; pasta n.º 7097.

Certifico que pela escritura lavrada em 21 de Dezembro de 2001,
no 8.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 3.º, com
aditamento de um novo artigo que passa a ser o 11.º do pacto so-
cial da sociedade em epígrafe, e cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
92 278 euros, dividido em três quotas, sendo uma no valor nominal
de 27 434 euros pertencente ao sócio Eduardo Manuel Pinto de Oli-
veira Alves, e duas, no valor nominal de 7482 euros e no valor no-
minal de 57 362 euros, pertencentes ao sócio Sérgio Fernando Fili-
pe Maia de Sousa.

ARTIGO 11.º

Serão permitidas prestações suplementares de capital, mediante
deliberação da assembleia geral, a qual fixará as respectivas con-
dições em que aquelas devem ser prestadas.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127983

PROTELMA � ENGENHARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 060; identificação de pessoa colectiva n.º 503484920; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 30/020124; pasta n.º 14 290.

Certifico que pela acta n.º 12 de 10 de Dezembro de 2001 foi altera-
do o artigo 5.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros.

2 � Este capital está dividido nas seguintes quotas:
a) Uma quota com o valor nominal de 1250 euros pertencente a

Maria Beatriz Ferraz d�Athayde Malafaya;
b) Uma quota com o valor nominal de 625 euros pertencente a

Pedro Filipe Malafaya de Vasconcelos Baptista;
c) Uma quota com o valor nominal de 1250 euros pertencente a

Carlos Jorge d�Athayde Malafaya de Vasconcelos Baptista;
d) Uma quota com o valor nominal de 625 euros pertencente a

Paula Alexandra Barral de Almeida Teixeira da Cruz;
e) Uma quota com o valor nominal de 500 euros pertencente a

Ricardino Artur d�Athayde Malafaya de Vasconcelos Baptista;
f) Uma quota com o valor nominal de 500 euros pertencente a

Maria Beatriz d�Athayde Malafaya de Vasconcelos Baptista;
g) Uma quota com o valor nominal de 250 euros pertencente a

Paulo Manuel d�Athayde Malafaya de Vasconcelos Baptista.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127982

HENRIQUES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 724; identificação de pessoa colectiva n.º 500360901; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/020124; pasta n.º 20 130.

Certifico que pela acta n.º 26 de 1 de Dezembro de 2001 foi al-
terado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio Maria Júlia Bar-
ros Silva Marques e José Assunção Marques.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127981

JÓNICA � MÓVEIS DE AGUIAR & A. TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 108; identificação de pessoa colectiva n.º 500686742; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/020124; pasta
n.º 7020.

Certifico que pela escritura lavrada em 3 de Dezembro de 2001,
no Cartório Notarial de Valongo, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

14 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127980

VIA D�OURO � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 027; identificação de pessoa colectiva n.º 503144061; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 27/020124; pasta n.º 23 680.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Dezembro de 2001,
no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, foi alterado o arti-
go 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
130 500 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 96 581,74 euros
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da sócia Maria José Moreira Correia e uma de 16 959,13 euros de
cada um dos sócios Licínia Maria Correia Leite Paiva e Telmo Jor-
ge Correia Leite.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127979

S E A � CONSULTORIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 134; identificação de pessoa colectiva n.º 506653591; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 26/020124; pasta n.º 24 888.

Certifico que pela escritura lavrada em 18 de Janeiro de 2002, no
2.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação S e A � Consultoria em
Segurança Alimentar, L.da, e tem a sua sede na Rua do Castelo de
Penedono, 38, 1.º, freguesia de Ramalde, cidade do Porto, e dura-
rá por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como poderão ser criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria, formação e audito-
rias em segurança alimentar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 7500 euros, do sócio Manuel Carlos de Araújo e
Silva Rodrigues, e outra do valor nominal de 2500 euros, da sócia
Maria Raquel Brás Lopes.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, mas qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimen-
tos de que esta careça, nas condições e termos que forem delibera-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes,
e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os actos e contratos, activa ou passivamente, em juízo ou fora dele,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

Para os actos de mero expediente, bem como em contratos de
prestação de serviços, e na emissão de cheques de valor igual ou
inferior a 250 euros, bastando a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � Os gerentes poderão delegar os seus poderes de gerência,
no todo ou em parte, em quem quiserem, conferindo, para tal, os
competentes mandatos por meio de procuração especialmente ela-
borada para o efeito.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e outros actos e documen-
tos estranhos aos negócios sociais. O contraventor responderá pes-
soalmente pelo que assinar e terá de indemnizar a sociedade de
todos os danos e prejuízos que de tal acto lhe advierem.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida, podendo serem feitas as divisões que forem necessárias
que desde já ficam autorizadas. Porém, a cessão de quotas a estra-
nhos fica dependente do prévio consentimento dos sócios não
cedentes, dado por escrito que terão sempre direito de preferência.

§ único. O valor da respectiva quota para efeitos do exercício do
direito de preferência previsto neste artigo, será, na falta de con-
venção em contrário, aquele que figurar no último balanço anual
aprovado, acrescido, na parte que lhe corresponder nos fundos de
reserva à face desse mesmo balanço, mas com a dedução da parte
proporcional nos prejuízos que ulteriormente se tenha apurado.

ARTIGO 7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto diferente do seu, ou em
sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, continua-
rá a sociedade com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do
falecido ou representante do interdito, devendo aqueles nomear um
de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a respec-
tiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

15 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127978

H. J. P. � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 987; identificação de pessoa colectiva n.º 503121320; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 23/020124; pasta n.º 12 281.

Certifico que pela escritura lavrada em 12 de Dezembro de 2001,
no 4.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 3.º do pacto
social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas seguintes: uma de 3750 euros, pertencente ao
sócio Humberto Manuel Martins Rosário; e uma de 1250 euros da
sócia Ana Maria Ribeiro Ferreira Martins Rosário.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

15 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127977

JOSÉ ALBERTO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 287; identificação de pessoa colectiva n.º 501143238; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 18/020124; pasta n.º 20 188.

Certifico que pela acta n.º 24 em 20 de Dezembro de 2001 foi
alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das três
quotas seguintes: uma de 3750 euros, do sócio José Alberto Ferreira,
e duas de 625 euros, uma de cada um dos sócios José Carlos de
Oliveira Ferreira e Teresa Augusta Oliveira Ferreira.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127976

SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES
TRÊS DESEJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 670; identificação de pessoa colectiva n.º 500414327; ins-
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crição n.º 7; número e data da apresentação: 7/020124; pasta
n.º 16 364.

Certifico que pela acta n.º 7 de 30 de Novembro de 2001 foi alterado
o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa
a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
da Cruz Gonçalves e Maria Linda Gomes Cruz Gonçalves.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127635

GANGAS REIS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 135/020226; identificação de pessoa colectiva n.º 505890690; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 45/020226; pasta n.º 24 892.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gangas Reis � Comércio de
Vestuário, L.da, e a sua sede na Rua da Constituição, 1034, fregue-
sia de Cedofeita, da cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local do concelho em que se situa,
e seus limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias, sem prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no comércio e confecção de vestuário.

3.º

1 � O capital social, em dinheiro, e totalmente liberado, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
7500 euros a quota pertencente a cada um dos sócios Manuel David
dos Reis e António Morais Ribeiro Seviva.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.
4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor
de quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas
cessões a estranhos a sociedade em primeiro lugar, e sócios não
cedentes em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000127198

LAGO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 137/020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505808560;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/020131; pasta
n.º 24 894.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Constituição de sociedade unipessoal

Luís Alberto Gomes de Oliveira, solteiro, portador do bilhete de
identidade n.º 10586071, emitido pelo Porto em 31 de Julho de
1999, contribuinte n.º 205157700, residente na Rua 5, 43, da fre-
guesia da Foz do Douro, do concelho do Porto, natural da fregue-
sia de Massarelos, concelho do Porto, de nacionalidade portugue-
sa, vem apresentar o seguinte acto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LAGO � Comércio e Representa-
ção de Telecomunicações Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
5, 43, da freguesia da Foz do Douro, do concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o exercício do comércio e representação de te-
lecomunicações e ainda de todos os negócios similares, podendo
dedicar-se a qualquer outro tipo de actividade que resolvam explo-
rar, dentro dos limites da lei.

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 € representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele o decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do ge-
rente.

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.

14 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000127196

PORTOCELULAR � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 138/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 505996235;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/020605; pasta
n.º 24 895.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma PORTOCELULAR � Comércio de
Telecomunicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Cedofeita, 455,
sala 10, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
abrir, transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação, bem como transferir a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de telecomuni-
cações e sua assistência técnica.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
4500 euros ao sócio Fernando Jorge Crespo Vale e outra do valor
nominal de 500 euros ao sócio António Luís Regueira Vale.

4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio Fernando
Jorge Crespo Vale, desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade, em to-
dos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obriga-
ção, é necessária a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais um gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

e imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;.
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da
sociedade;

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares, até ao
montante global de 50 000 euros e na proporção das suas quotas.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo fica reservado o direito de
preferência.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000127195

PM. AA � ENGENHARIA E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 473; identificação de pessoa colectiva n.º 503622958; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/020124; pasta n.º 15 331.

Certifico que pela acta n.º 6 de 30 de Novembro de 2001 foi al-
terado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Paulo Jorge Ferreira Pon-
tes Martins e Maria Adosinda Esteves Alves Martins.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127633

O SEU SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 983; identificação de pessoa colectiva n.º 504227971; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/020124; pasta
n.º 18 314.

Certifico que pela acta n.º 4 de 30 de Novembro de 2001 foi al-
terado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de

2500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António da Cruz Gonçalves e Maria Linda Gomes Cruz Gonçalves.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127632

JOAQUIM MOREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500906440; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/020124; pasta
n.º 20 133.

Certifico que pela acta n.º 21 de 31 de Novembro de 2001 foi
alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Adão Moreira Gomes e António
Gonçalves da Silva

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000127631

PORTO � 3.A SECÇÃO

FILIPE M. S. MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 792/981229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504535870; número e data da prestação de contas: 26/
22062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

9 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 1000127090

REQUINTE � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6953/960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503620530;
número e data da prestação de contas: 151/29062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

16 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 1000127087

IRL � INDÚSTRIA DE RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 944/000426; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978520; número e data da prestação de contas: 98/
27062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2000.

15 de Junho de 2002. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinhão.
1000127396
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VILA DO CONDE

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CELESTINO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3398/020510; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A Sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Celestino
& João, L.da

3.º

1 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Ricardo Seve-
ro, 128, na freguesia de Junqueira, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

A Sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, com o
valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Celestino da Silva Fernandes e João da Silva Fernandes.

6.º

1 � A administração e representação da Sociedade fica a cargo
de dois gerentes, sendo necessária a sua intervenção para vincular
a Sociedade nos seus actos e contratos.

2 � Ficam desde já designados gerentes os dois sócios Celestino
da Silva Fernandes e João da Silva Fernandes.

7.º

As divisões e cessões de quotas são livremente permitidas entre
os sócios; porém, a favor de estranhos, fica dependente do consen-
timento da Sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo, gozam sempre do direito de preferência em
relação a essas cessões.

8.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

9.º

A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital, até ao montante global de 50 000 euros.

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000127027

CARPINTARIA DE FORNELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3399/020510; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria de Fornelos, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Principal, 1051, da
freguesia de Outeiro Maior, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede social ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação no território nacional ou es-
trangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto a carpintaria.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, com o valor
nominal de 1670 euros pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Manuel Gonçalves de Araújo, Horácio Gonçalves de Araújo e Ma-
nuel Gonçalves de Araújo.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo ou
fora dele compete a três gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios José Manuel
Gonçalves de Araújo, Horácio Gonçalves de Araújo e Manuel
Gonçalves de Araújo.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção de dois gerentes.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital, até ao montante global de 50 000 euros.

9.º

As divisões e cessões de quotas são livremente permitidas entre
os sócios; porém, a favor de estranhos, fica dependente do consen-
timento da sociedade, a qual em primeiro lugar e os não sócios não
cedentes, em segundo, gozam sempre do direito de preferência em
relação a essas cessões.

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000127026

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO & ARMANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3400/020510; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções António
& Armanda, L.da

3.º

1 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de São Cristóvão, 2134,
da freguesia de Rio Mau, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

A Sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
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4500 euros do sócio António da Silva Santos e outra de 500 euros
da sócia Maria Armanda Igreja de Campos.

6.º

1 � A administração e representação da Sociedade fica a cargo
de dois gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António da
Silva Santos e Maria Armanda Igreja de Campos.

3 � Para vincular a Sociedade nos seus actos e contratos é su-
ficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

8.º

A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital, até ao montante global de 10 vezes o capital social.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; a
favor de estranhos depende do consentimento da Sociedade, sendo
conferido o direito de preferência em primeiro lugar à Sociedade e
aos sócios não cedentes em segundo lugar.

Mais declararam os outorgantes:
Que desde já autorizam a gerência a, mesmo antes do registo

definitivo da Sociedade adquirir para esta quaisquer bens móveis,
incluindo veículos automóveis e a proceder ao levantamento das
entradas depositadas para pagamento desta escritura e seu registo
e aquisição de equipamentos.

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000127023

IMODOURADO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1937/960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503672173;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020513.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Deslocada a sede para a Avenida do Dr. Carlos Pinto Ferreira,
450, 1.º, direito, Vila do Conde.

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

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000126992

S. M. A. � SERVIÇOS E MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2854/010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505263262;
data da apresentação: 10052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 1000126975

ALFATRADE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1269/920128; identificação de pessoa colectiva n.º 501376755;
data da apresentação: 14052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 1000126972

SAMUEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 165/710326; identificação de pessoa colectiva n.º 500239410;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 12/020514.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Cessação de funções.
Gerente: António Gonçalves do Carmo, por falecimento.
Data: 20 de Abril de 2002.

Está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000126968

PROCARRO � SOCIEDADE COMERCIAL ACESSÓRIOS
E PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1062/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502275251;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 7/020621.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Alteração do contrato.
Alterado: artigo 2.º

ARTIGO 2.º

Objecto

Comércio a retalho de veículos, peças acessórios, estação de ser-
viços e transporte de mercadorias por conta de outrém, do exercí-
cio da indústria de aluguer de veículos automóveis de mercadorias
sem condutor e do exercício da indústria de aluguer de veículos
automóveis sem condutor.

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

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Fátima
Lourenço. 1000127147

ZHENG & XU � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3396/
020619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010619.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Zheng & Xu � Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede no lugar de Beches, Rua 10,
lote 7, freguesia de Fajozes, concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de brinquedos, utilidades
domésticas, pronto a vestir, bijuterias, quinquilharias e marroqui-
naria e revenda por grosso dos mesmos. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os só-
cios que desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é necessária a assinatura de um dos
gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência os gerentes pode-
rão ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para
a sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing; e
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de quotas
a estranhos fica dependente da autorização prévia da sociedade que
terá direito de preferência na aquisição e em segundo lugar os só-
cios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular.

Disposição transitória

Os gerentes podem desde já efectuar o levantamento da impor-
tância depositada em nome da sociedade, para fazer face a despe-
sas com o equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Silva Neves Lourenço. 1000127149

AMÉRICO NUNES BENTA � BANHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3397/020510; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Américo Nunes Benta �
Banheiros, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Infante D. Henrique,
140, Poça da Barca, Vila do Conde.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
bem como pode a sociedade criar no território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, sucursais, filiais ou outras formas de repre-
sentação.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de concessão balnear
e compra e venda de produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Luzia Maria Gomes Marafona Benta e Américo da Rosa
Nunes Benta.

4.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, poderão ser exigi-
dos suprimentos e prestações suplementares de capital, sendo estas
até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A divisão e de cessão de quotas é livre entre os sócios, depen-
dendo de conhecimento da sociedade quando efectuada a estranhos.

2 � Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro
lugar e os sócios em segundo lugar, gozam do direito de preferên-
cia na aquisição de qualquer quota.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio singu-
lar, nem pela dissolução, falência ou extinção do sócio que seja
pessoa colectiva, mas a sociedade poderá deliberar a amortização
da quota respectiva.

7.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajusta-

das entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamen-

to ou outra providência que possibilite a sua venda judicial, ou
forem dadas em caução de obrigações que os seus titulares assu-
mam sem que a prestação de tal garantia seja autorizada pela
sociedade;

c) Em caso de divórcio, ou separação judicial, seja de bens ou
de pessoas e bens, do seu titular, se não forem adjudicados a este;

d) Em caso de morte, falência, insolvência, inabilitação ou inter-
dição de pessoa singular ou em caso de falência, dissolução,
extinção, fusão, cisão ou outro incidente que determine a transfor-
mação de pessoa colectiva.

2 � A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b), c) e
d) do n.º 1 deste artigo será igual ao valor nominal da quota, se outro
inferior não resultar do balanço especial realizado para o efeito.

3 � Salvo a existência da lei posterior ou sentença a dispor di-
ferentemente, a contrapartida a entregar em qualquer caso de amor-
tização, será sempre fraccionada e seis prestações semestrais iguais
e sucessivas, considerando-se a amortização efectuada com a en-
trega da primeira ou do seu depósito à ordem de quem de direito.

8.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente e retribuída ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, é exercida por
dois sócios, sendo desde já nomeados como gerentes aos sócios
Luzia Maria Gomes Marafona Benta e Américo da Rosa Nunes
Benta.

2 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais da administração so-

cial, entre os quais os necessários para vincular a sociedade em do-
cumentos, actos, contratos e recibos de quitação, movimentação do
respectivo dinheiro e créditos;

b) Confessar, desistir, transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores bem como comprometer-se
em litígios ou arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação finan-
ceira em quaisquer condições e prazo relativamente a quaisquer
móveis, automóveis e imóveis, e bem assim, partes sociais, acções
ou obrigações, ou constituir sociedades, com as limitações que se-
jam impostas pela lei;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou
industriais;

e) Praticar todos os actos tendentes a realização do objecto so-
cial que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assembleia
geral.

3 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
ambos os gerentes. Contudo para os assuntos de mero expediente
é suficiente assinatura de um dos gerentes.

Está conforme.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000127008

VILA NOVA DE GAIA

LIVE IN � SOCIEDADE DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 326; identificação de pessoa colectiva n.º 505382172;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020730.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 10 000,00 euros em dinheiro, subscrito quanto a 3450,00 euros
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pelo sócio Carlos Manuel e 2050,00 euros pela sócia Lucinda,
criando novas quotas e quanto a 4500,00 euros por José Alberto
Magalhães Miranda, admitido como novo sócio.

Mais certifico que foi alterado o corpo do artigo 3.º, passando a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de cinco quotas: uma de 2550 euros (como bem
próprio) e outra de 3450 euros (como bem comum) ambas do só-
cio Carlos Manuel Veloso dos Santos; uma de 2450 euros (como
bem próprio) e outra de 2050 euros (como bem comum), ambas da
sócia Lucinda Baptista de Oliveira dos Santos; e uma 4500 euros
pertencente ao sócio José Alberto Magalhães Miranda.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127467

TÁXIS MARTINS & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9631; identificação de pessoa colectiva n.º 505200201;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: (of.) 18 e 20/20020801.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente Joaquim Gomes Martins, re-
núncia.

Data: 20 de Junho de 2002.
Designação de gerentes: Manuel Ribeiro de Azevedo e Maria

Rosa de Fátima Ferreira Tomada Azevedo, residentes na Alameda
do Professor Rui Luís Gomes, 111, 3.º, esquerdo, Porto.

Data: 20 de Junho de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127464

FITAM � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 200; identificação de pessoa colectiva n.º 504008323;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20020801.

Certifico que foram alterados o n.º 1 do artigo 1.º e artigo 2.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FITAM � Comércio de
Têxteis, L.da e tem a sua sede na Rua da Bélgica, 2212 D, 1.º, es-
querdo, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � [...]
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de máquinas industriais e comerciais, para a indústria
têxtil e acessórios para as mesmas. Importação, exportação e comér-
cio de têxteis, para a indústria, fios, tecidos, vestuários e afins.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127463

JOSÉ ALVES, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 4107; identificação de pessoa colectiva n.º 503746150;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 13 e 14/20020801.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 86 714,43 euros, sendo 29 927,87 em prestações suplementa-

res, 4987,98 euros reservas legais e 18 155,89 euros em reservas
livres, importâncias que são adiccionadas às anteriores quanto a
33 642,69 euros em dinheiro subscrito quanto 16 821,34 euros pelo
sócio Joaquim e 16 821,55 euros pela sócia Maria José.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
92 700 euros dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
46 350 euros, cada, pertencendo uma ao sócio Joaquim de Sousa
Almeida e outra à sócia Maria José de Sousa Almeida.

Certifico ainda que foi exonerado de gerente, José Fernando de
Sousa Almeida, renúncia.

Data: 26 de Julho de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127436

AUTO PILAR � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 7072; identificação de pessoa colectiva n.º 504250086;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20020801.

Certifico que foi aumentado o capital com 600 000$ em dinhei-
ro, subscrito na proporção.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em três quotas iguais no valor de 400 000$,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios João Manuel Cam-
pos D�Oliveira Lima, Jaime Morais e António Candeias da Costa
Teixeira.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127434

QUINTA DO MIRANTE, SOCIEDADE COMERCIAL AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1537; identificação de pessoa colectiva n.º 502844531;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20010731.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação: 29 de Março de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127423

BEZERRAS IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 19 076; identificação de pessoa colectiva n.º 500591458;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 12/31072002.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 501 202,09 euros, sendo 51 612,36 euros de reservas de
reavaliação, 16 418,43 euros reservas contratuais, 5727,38 euros
reserva legal e 108 820,16 euros reservas livres e quanto a
318 623,76 euros em dinheiro, subscrito quanto a 127 546,35 euros



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 216 � 18 de Setembro de 200219 928

por José Maria Soares Bezerra, 73 186,62 euros por Paulo Alexan-
dre Gomes Bezerra, 29 933,99 euros por Domingos Soares Bezer-
ra, 43 978,40 euros por cada um dos Pedro Nuno Martins Bezerra
e Maria Manuela Martins Bezerra.

Mais certifico que foi a mesma transferência em sociedade anó-
nima regendo-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Bezerras Irmãos, S. A., tem
a sua sede na Avenida de Vasco da Gama, 2709 em Vilar de
Andorinho, Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O conselho de administração pode deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofe e criar sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação em, território nacional.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste no exercício de actividades de
empreiteiro de obras públicas, fornecedores destas, construção ci-
vil e exploração de pedreiras.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração e sem necessidade de consentimento de outros órgãos sociais,
adquirir e alienar participações em sociedades de responsabilidade
limitada, com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais, associar-se com outras pessoas jurídicas para, no-
meadamente formar agrupamentos europeus de interesse económi-
co, consórcios e associações em participação, bem como comprar
e vender bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

O capital da sociedade é de 1 000 000 euros, dividido 1 000 000 ac-
ções do valor nominal de 1 euro cada e encontra-se totalmente reali-
zado.

ARTIGO 7.º

As acções serão sempre nominativas, devendo delas constar a
subordinação da sua transmissão às condições previstas no 12.º
deste pacto social.

ARTIGO 8.º

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000, 50 000 e
100 000 acções cada, assinadas por dois administradores.

2 � Os accionistas interessados poderão obter a divisão ou a
concentração de títulos, respeitando os montantes indicados e sa-
tisfazendo os encargos daí resultantes.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir e alienar acções
próprias e realizar sobre elas todas as operações em direito permi-
tidas.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir qualquer tipo de títulos negociáveis le-
galmente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto
e obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condi-
ções estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 11.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 12.º

1 � Os accionistas têm preferência em relação a terceiros, não
sendo, nesse caso, necessário o consentimento da sociedade.

2 � Se nenhum accionista preferir pode a sociedade recusar o
seu consentimento à transmissão nos termos da lei.

3 � O accionista que pretenda transmitir a terceiros parte ou a
totalidade das acções deve avisar o concelho de administração da
sociedade, por carta registada expedida com a antecedência míni-
ma de 30 dias em relação à data da projectada transmissão, indi-
cando a identidade do proposto adquirente, a quantidade de acções
a ceder o respectivo preço, a forma de pagamento e ainda quais-
quer condições especiais da projectada transacção.

4 � Decorrido aquele prazo sem que nenhum accionista haja
declarado o seu direito de preferência e sem que a sociedade haja
recusado o seu consentimento à transmissão poderá o accionista
proponente transmitir as acções nas condições propostas.

5 � Havendo mais do que um accionista preferente as acções
alienadas são rateadas na proporção das que aquelas ao tempo pos-
suírem.

6 � A sociedade pode recusar o seu consentimento à transmis-
são a terceiros com fundamento em qualquer seu interesse relevante,
devendo, nesse caso, fazer adquirir as acções por outra pessoa, ou
por si própria nos termos da lei, nas condições de preço e paga-
mento do projectado negócios.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade poderá impor aos accionistas por deliberação
tomada com votos favoráveis de accionistas que representem pelo
menos 75% do capital social, a obrigação de prestações acessórias
com carácter precuniário ou outros.

2 � A assembleia geral que deliberar nos termos do número
anterior fixará as condições e outras que, atento ao carácter da
obrigação, devam ser definidas.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 14.º

A administração e fiscalização da sociedade competem, respec-
tivamente, a um conselho de administração e a um conselho fiscal
ou fiscal único.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros eleitos trinenalmente em assembleia geral que designará
também o seu presidente que terá voto de qualidade.

2 � O conselho de administração pode delegar num ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade, fixando os limites
da delegação e sempre sem a exclusão da competência do conse-
lho para tomar resolução sobre os mesmos assuntos.

3 � O conselho de administração reunirá sempre que for con-
vocado pelo presidente ou por outros dois administradores e, pelo
menos, uma vez em cada seis meses.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração gerir as actividades
da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações dos accionis-
tas ou ás intervenções do conselho fiscal ou fiscal único apenas nos
casos em que a lei ou o contrato da sociedade o determinem.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração,

José Maria Soares Bezerra ou com a assinatura do administrador,
Domingos Soares Bezerra;

b) Com a assinatura de qualquer outro administrador e de um
procurador da sociedade não pertencente ao conselho de adminis-
tração;

c) Com a assinatura de dois procuradores da sociedade que não
pertençam ao conselho de administração.

3 � A constituição de procuradores da sociedade depende, quan-
to à escolha destes e respectivos poderes, do voto favorável do
presidente do conselho de administração.

ARTIGO 17.º

Não sendo dispensável por deliberação da assembleia geral a
responsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por
algumas das formas admitidas na lei e em importância não inferior
a 5000 euros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 216 � 18 de Setembro de 2002 19 929

ARTIGO 18.º

1 � Compete à assembleia geral dos accionistas fixar a remu-
neração de cada um dos administradores, tendo em conta as fun-
ções desempenhadas e a situação económica da sociedade, poden-
do a mesma ser fixa ou variável.

2 � Se for deliberada a atribuição aos administradores duma
percentagem dos lucros do exercício, a título de remunerações, a
mesma nunca poderá exceder o valor global de 30% dos lucros.

3 � Nos termos do regulamento a aprovar em assembleia geral
os administradores que preencham as condições nele definidas têm
direito a pensão de reforma ou complemento de pensão de refor-
ma a cargo da sociedade.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho
fiscal ou por um fiscal único.

2 � O conselho fiscal, quando existir, será composto por três
membros efectivos e um suplente.

3 � Os membros do conselho fiscal ou fiscal único serão elei-
tos trienalmente pela assembleia geral, os quais poderão ser
reelegíveis.

4 � A competência e a forma como o conselho fiscal ou fiscal
único desempenhará as suas funções são reguladas pelo regime le-
gal de fiscalização das sociedades anónimas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral será constituída pelos accionistas com di-
reito a voto, correspondendo um voto a cada 1000 euros de capital.

2 � As respectivas acções devem estar depositadas, registadas
ou averbadas na sede social até oito dias antes da data fixada para
cada reunião ou depositadas em instituição de crédito, de forma
comprovada e com igual antecedência.

ARTIGO 21.º

1 � Os accionistas com direito a voto, que sejam singulares,
podem fazer-se representar na assembleia por outros accionistas ou
pelas pessoas a quem a lei permitir, as pessoas colectivas far-se-ão
representar pelas pessoas que, para o efeito, nomearem.

2 � Para prova dos mandatos referidos no número anterior bas-
ta uma carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral,
entregue na sociedade até à véspera do dia de reunião.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente no prazo de três
meses a contar da data do encerramento do exercício.

2 � Reunirá extraordinariamente sempre que a mesa da
assembleia geral, o conselho de administração, o conselho fiscal ou
fiscal único o julgue conveniente ou quando por sua convocação
seja pedida fundamentalmente ao seu presidente por accionistas a
quem a lei confira tal direito.

ARTIGO 23.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
dois secretários, eleitos entre os accionistas e ou outras pessoas.

CAPÍTULO V

Balanço e contas

ARTIGO 24.º

1 � O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 � Depois de retiradas as dotações do exercício necessárias para

a constituição de reservas obrigatórias, os lucros líquidos terão a
aplicação que for deliberada em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 25.º

Salvo diferente deliberação a quando da eleição, o mandato dos
órgãos sociais é de três anos, podendo os seus membros ser sem-
pre reeleitos.

Conselho de administração: presidente � José Maria Soares Be-
zerra, casado, natural da freguesia de Nogueira, concelho de Viana

do Castelo, residente na Rua do Clube dos Caçadores, 390, fregue-
sia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

Administradores: Domingos Soares Bezerra, natural da freguesia
de Nogueira, concelho de Viana do Castelo, residente no lugar de
Pousados, freguesia de Nogueira, concelho de Viana do Castelo e
engenheiro Paulo Alexandre Gomes Bezerra, casado, natural da
freguesia de Nogueira, concelho de Viana do Castelo e residente
na Rua do Cunha, 19, Vila de Avintes, concelho de Vila Nova de
Gaia.

Fiscal único efectivo: António Magalhães & Carlos Santos, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na lista dos Re-
visores Oficiais de Contas sob o n.º 53 e registada na CMVM com
o n.º 1975, pessoa colectiva n.º 502138394, com sede na Rua do
Campo Alegre, 606, 2.º Salas 201/203, Porto, representada pelo seu
administrador Dr. António Monteiro de Magalhães, revisor oficial
de contas n.º 179, casado, com domicílio profissional na dita Rua
do Campo Alegre, 606, 2.º salas 201/203, natural de Soalhães,
Marco de Canaveses; suplente: Álvaro Falcão & Associados �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Lista dos
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 62, pessoa colectiva
n.º 502414243, com sede na Rua de Antero de Quental, 639, Por-
to, representada pelo Dr. Guy Alberto Fernandes Poças Falcão,
revisor oficial de contas n.º 148, casado, com domicílio profissio-
nal na dita Rua de Antero de Quental, 639, natural de Penafiel.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127419

IBER-STRUKT � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 145; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20020716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º, do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IBER-STRUKT � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alfredo Keil, 102,
2.º esquerdo, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de
Gaia.

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 representação, comercia-
lização, importação e exportação de materiais para construção ci-
vil, obras públicas e outras. Prestação de serviços de aplicação e
assistência técnica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, uma
do valor nominal de 6250,00 euros pertencente à sócia FIVITEX �
Têxteis Técnicos, L.da, uma do valor nominal de 7500 euros perten-
cente ao sócio Jorge Nuno Neves Correia Milheiro de Pinho, uma
do valor nominal de 7500 euros pertencente ao sócio João Miguel
Neves Correia Marques dos Santos e uma do valor de 3750 euros
pertencente ao sócio José Paulo Neves Correia Marques dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 25 000 euros na proporção das
respectivas quotas.

3 � Serão permitidos suprimentos à sociedade, mediante as con-
dições estabelecidas por deliberação a tomar em assembleia geral,
por unanimidade de votos representativos de todo o capital.

ARTIGO 4.º

Aos aumentos de capital efectivados em numerário pelos sócios,
só poderão acorrer aqueles que estejam no pleno gozo dos seus
direitos sociais, na proporção das quotas que possuam, desde que
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estejam inteiramente liberadas e desde que os sócios ou as respec-
tivas quotas não estejam incursos em nenhuma das condições pre-
vistas nas alíneas b), c), d), e), f), g) e h) do artigo 6.º deste con-
trato de sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � Depende sempre do consentimento da sociedade toda e
qualquer transmissão de quotas por acto entre vivos, nomeadamente
a adjudicação ao cônjuge do seu titular por efeito de partilha pro-
veniente de divórcio ou separação judicial.

2 � Na hipótese de cessão de pessoas que não sejam cônjuge,
ascendentes ou descendente do sócio cedente, quando o referido
consentimento seja dado, ele fica mesmo assim condicionado à
preferência da sociedade que terá direito em primeiro grau, e dos
sócios não cedentes que terão direito de opção em segundo lugar.

3 � Se a sociedade recusar o consentimento, na hipótese con-
signada no parágrafo anterior, a respectiva comunicação dirigida ao
sócio incluirá uma proposta de amortização ou de aquisição de
quota pelo valor prevenido no § 2.º do artigo 6.º, sob pena de se
tornar livre a cessão em caso de omissão desta proposta. Se o
cedente não aceitar a proposta no prazo de 15 dias, fica esta sem
efeito, mantendo-se a recusa do consentimento.

4 � Se a sociedade preferir, esta não pode deter por mais de três
anos quotas cujo valor nominal exceda 10% do seu capital social,
devendo transmitir aos sócios da época e na devida proporção do
valor nominal das quotas, a quantia excedentária.

5 � Fica proibida a divisão de quotas entre os contitulares por
efeito de partilha, por morte do sócio, durante dois anos, sendo
aqueles, em todo o período de contitularidade, representados por um
deles ou por estranho, inclusivamente nas deliberações sociais, des-
de que o estranho obtenha a aceitação da sociedade.

6 � Se, até seis meses após esse prazo de dois anos, a quota não
tiver sido adjudicada a somente um dos herdeiros, ou não houver
deliberação a permitir a divisão, a mesma divisão e a adjudicação,
respectivamente, entre e para um desses contitulares, fica dependen-
te do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja cedida, adjudicada ou constituída em

caução com violação do disposto neste pacto social, designadamente
se não houve consentimento exigido nos § 2.º e 6.º do artigo 5.º;

c) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade,
impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto
social;

d) Sempre que qualquer sócio, sem estar devidamente autorizado
pela assembleia geral, exerça individualmente, associado a outrém ou
por interposta pessoa, directa ou indirectamente actividade igual ou
concorrente da que constitui objecto desta sociedade;

e) Por falência, insolvência ou interdição do sócio;
f) Quando os sucessores de um sócio falecido, ou o representan-

te de um sócio interdito, declarem não desejar permanecer na so-
ciedade;

g) Quando não houver o consentimento de divisão exigido no
caso previsto no § 6.º do artigo 5.º;

h) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada ou
sujeita a providência judicial ou legal de qualquer espécie.

2 � Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do presente arti-
go, a amortização será feita pelo valor nominal ou pelo valor do
último balanço aprovado, se este for inferior àquele, podendo ser
a quantia que se mostrar devida, paga em seis prestações semes-
trais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira três
meses após a realização da respectiva assembleia geral.

3 � Nos casos previstos nas alíneas e), f), g) e h) deste artigo,
a amortização da quota e respectivo pagamento obedecerão aos
termos expressa nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 235.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

4 � No caso de a quota amortizada não estar totalmente liberada,
a sociedade ou os demais sócios, proporcionalmente às suas quotas,
devem entrar com o restante para a total realização antes de se proce-
der à deliberação de amortização, sendo reembolsados privilegiada e
directamente pelas quantias referidas nos anteriores § 2.º e 3.º

5 � Os sócios, no prazo de 30 dias a contar da deliberação da
amortização, podem deliberar que em vez da quota amortizada se-
jam criadas várias quotas destinadas a ser alienadas aos sócios, na
proporção das quotas à época tituladas.

ARTIGO 7.º

É proibido aos sócios constituir as suas quotas em garantia ou
caução de qualquer obrigação, sem prévio consentimento escrito da
sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Jorge
Nuno Neves Correia Milhero de Pinho e José Paulo Neves Correia
Marques dos Santos que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

3 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de fa-
vor, fianças, sub-fianças ou actos semelhantes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 9.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 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas dirigidas aos sócios, com aviso de recepção, com ante-
cedência de 15 dias, salvo se a lei prescrever outras formalidades.

ARTIGO 11.º

Quando a lei ou contrato exijam para certas deliberações uma
maioria especial em função do capital social, não são tidas em conta
para o cálculo dessa maioria as quotas cujos titulares estejam le-
galmente impedidos de votar, quer em grela, quer no caso em es-
pécie do mesmo modo, não são tidas em conta para o cálculo da
maioria de qualquer deliberação, as quotas de que seja titular a
própria sociedade.

ARTIGO 12.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.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127217

BERNARDINO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 144; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20020716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

Declaram os outorgantes que, constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que vai reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bernardino Costa, L.da, com sede no
Largo do Carvalhal, 36, freguesia de Pedroso, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e re-
presentação de uma grande variedade de produtos nomeadamente
produtos alimentares, higiene e limpeza, bebidas e tabaco. Explora-
ção de mini-mercado. Comércio e exploração de máquinas automá-
ticas de venda de tabaco, produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até 10 vezes o capital social.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada
a reserva legal, será dado o destino que for deliberado em
assembleia geral.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127218

SOPHISMED � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 133; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/20020711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOPHISMED � Comércio e Assis-
tência de Equipamentos Médicos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua
dos Arcos de Amoreira, 133, freguesia de Grijó, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e assistência de equipamen-
tos médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, pertence ao sócio que desde já é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades

reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127235

RAQUEL PAULINO, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 132; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20020711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Raquel Paulino, Arquitectura, L.da, e
tem a sua sede na Travessa de D. Maria Costa Bastos, 164, fregue-
sia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local
dentro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como
poderá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação
social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços na área de ar-
quitectura e engenharia, nomeadamente civil e mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 4900 euros, pertencente á sócia Raquel Alexandra Geada e
Paulino e uma do valor de 100 euros pertencentes à sócia Argenti-
na Estrela Alves Geada e Paulino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Argentina
Estrela Alves Geada e Paulino que desde já é nomeada gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127237

JOSÉ BRAGA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 45 917; identificação de pessoa colectiva n.º 502182520;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/20020711.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 3004,81 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 2504,81 euros
pelo sócio José Fernando quanto a 250,00 euros por cada uma das
novas sócias Raquel Cristina Camarinha de Sousa e Magda Marle-
ne Camarinha de Sousa.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 4500 euros, pertencente ao sócio José Fernando Braga de Sousa,
e duas iguais, do valor nominal de 250 euros pertencentes uma a
cada uma das sócias, Raquel Cristina Camarinha de Sousa e Mag-
da Marlene Camarinha de Sousa.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127240
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SERPREST � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 143; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/20020716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SERPREST � Prestação de Servi-
ços em Telecomunicações, L.da, com sede no Rua de António Luís
Gomes, 112, 2.º direito, freguesia de Mafamude, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em auditorias, consultoria e prestação de
serviços de telecomunicações, informática, serviços em rede e em
computadores. Comercialização e representação de equipamentos
informáticos e de telecomunicações. Desenvolvimento de software,
formação e promoção de eventos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio João Isidro de Araújo Vila
Verde e uma do valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia
Ana Clara Moreira da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Isidro
Araújo Vila Verde que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127242

PEDICARE � TRATAMENTO DE PÉS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 161; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/20020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PEDICARE � Tratamento de
Pés, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Chouzelas, 55, 1.º
direito, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor

nominal, pertencente à sócia Maria José Rodrigues Moreira da
Silva.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
pedicure e todo o tipo de tratamento dos pés, nomeadamente aba-
famento de micoses e a comercialização e representação de todo o
tipo de produtos relacionados com o tratamento dos pés.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta à sócia
Maria José Rodrigues Moreira da Silva, desde já nomeada geren-
te, sendo necessária a sua assinatura para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as
disposições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127245

HELENA QUEIRÓS DA MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 196; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20020731.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 20 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, respectivo notário, compareceu como
outorgante: Helena da Conceição Monteiro Queirós da Mota, sol-
teira, maior, natural da freguesia de Campanhã, da cidade do Por-
to e residente na Rua de Marta Mesquita da Câmara, 124, B1, rés-
-do-chão, esquerdo, da mesma cidade, titular do bilhete de identidade
n.º 593236, emitido em 27 de Outubro de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 192409271.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui, uma
sociedade unipessoal por quotas que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Helena Queirós da Mota, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Lagos, 219, R, da fre-
guesia de Guilpilhares, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no apoio a actividades extra escolares e
organização de eventos sociais, culturais e desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão
da sócia única, pertence a ela sócia que desde já é nomeada geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a fazer prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante global de 10 vezes o capital social.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127248

ENGOMADEIRA MELITA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 197; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/20020731.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Engomadeira Melita, Unipes-
soal, L.da

2 �A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Granjo,
475, 2.º direito centro, em Candal, freguesia de Santa Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em engomadoria com recolhas e entregas
ao domicílio.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal titulada pela sócia.

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 nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127251

JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 386; identificação de pessoa colectiva n.º 502486228;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 60/20020325.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$ em dinheiro na proporção.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1 � Joaquim Fernandes da Silva, 2500,00 euros;
2 � Pedro Manuel Barbosa Fernandes da Silva, 1250,00 euros;
3 � Eliana Isabel Barbosa Fernandes da Silva, 1250,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na pasta respectiva.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127191

GRIPOJAR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 093; identificação de pessoa colectiva n.º 505282518;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os arti-
gos 9.º e 10.º, sendo introduzido uma nova alínea e) no n.º 1 do
mesmo artigo, aditado um novo artigo que passa a ser o 23.º, com
a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, com-
posto por três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia ge-
ral, os quais designarão o presidente, caso não tenha sido já desig-
nado naquela assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se.
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto

ou actos tiver sido designado em acta pelo conselho de adminis-
tração;

d) Pela assinatura de um mandatário, nos termos da lei;
e) Pela assinatura do administrador-delegado, ou por uma comis-

são executiva composta por um número ímpar de membros, quan-
do o houver, nos termos que lhes hajam sido conferidos.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 23.º

A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e suplen-
te, nos termos e com as funções previstas nos artigos 446.º-A e
446.º-B, ambos do Código das Sociedades Comerciais.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127392

MAURIATA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 7014; identificação de pessoa colectiva n.º 504236911;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20020726.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Manuel Pedro Alvares Casal,
renúncia.

Data: 4 de Outubro de 2001.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127388

ALFREDO ANTÓNIO GOUVEIA FERRARIA � MONTAGEM
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E ACTIVIDADES AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 40 144; identificação de pessoa colectiva n.º 501635220;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os
artigos corpo do 1.º, e artigo 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FERRARIA � Montagem e
Instalações Eléctricas e Actividades Afins, L.da, tem a sua sede na
Avenida da República, 1326, 10.º, sala 101, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
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8000 euros ao sócio Rui Emanuel Ferraria de Oliveira e uma quo-
ta do valor nominal de 42 000 euros ao sócio Filipe Luís Ferraria
de Oliveira.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127385

SOCONFLOR � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 5651; identificação de pessoa colectiva n.º 503939218;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 28/20020718.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, António Manuel Guedes dos
Santos, renúncia.

Data: 5 de Julho de 2002.

Mais certifico que foi alterado o § único do artigo 6.º, passando
a ter a seguinte redacção:

6.º

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127382

TELEFER � TRANSFORMADORA DE ARTIGOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 46 905; identificação de pessoa colectiva n.º 502292202;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20020711.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução.
Prazo da liquidação: três anos a contar de 18 de Junho de 2002.

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127451

ELÍSIO SOARES � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1525; identificação de pessoa colectiva n.º 503065862;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 40/20020710.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Alto das Torres, 856, loja AK,
Mafamude, Vila Nova de Gaia.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127447

MARTINS CLARO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3999; identificação de pessoa colectiva n.º 503588440;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/20020711.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 7000,00 euros, em dinheiro, na proporção.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e n.os 1 e
2 do 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martins & Claro, L.da e tem a sua
sede na Alameda da Saudade, 9, freguesia de Pedroso, concelho de
Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em salão de cabeleireiro. Assistência
técnica e montagem de electrodomésticos e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
6000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ana
Maria Madureira Martins e Joaquim Oliveira Claro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos que envolvam responsabilidade, são necessárias as assinaturas
de dois gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
os assuntos de mero expediente.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127444

FERNANDO LEITE VALENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8512; identificação de pessoa colectiva n.º 504627929; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Travessa de Enxomil, 85, cave, Arcozelo,
Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127441

BRANCO & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 5370; identificação de pessoa colectiva n.º 503890570;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127427

AGUA IZÉ � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1090; identificação de pessoa colectiva n.º 502957476;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2001/2002:
Conselho de administração: presidente � José dos Santos Olivei-

ra, casado; vogais: Idília Alzira Alves Pereira Oliveira, casada; José
Domingos Pereira Oliveira, casado, todos residente na Rua do Ca-
sal de Baixo, 109, Grijó, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Guy de Poças Falcão,
residente na Rua de Costa Cabral, 2219, Porto e suplente: António
Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Monteiro Magalhães, residente na
Rua de Costa Cabral, 2242, Porto.

Data: 13 de Junho de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127413
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JAYME DA COSTA � MECÂNICA E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 36 901; identificação de pessoa colectiva n.º 500148392;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresen-
tação: 16/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002/2005.
Data da deliberação: 22 de Março de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127410

SM � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3209; identificação de pessoa colectiva n.º 503066923;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Avenida de Vasco da Gama, 394, Mira-
mar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127407

M. B. ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9268; identificação de pessoa colectiva n.º 504869728;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Actualizado:
Sede: O lugar do Landal, à Rua dos Treços, passou a denomi-

nar-se Via Jean Piaget, 84, Canelas, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127404

CAVIGEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 594; identificação de pessoa colectiva n.º 505524457;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020718.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os arti-
gos, corpo do artigo 4.º, n.os 4, 5, 6 e 7 do 5.º, sendo acrescentado
um número a este artigo que passa a ser o 8.º, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social que se encontra totalmente subscrito e realiza-
do, em dinheiro e nos demais valores do activo, é de 6 750,00 euros,
representado por um 1 350 000 acções do valor nominal de 5 euros
cada uma, sendo 950 800 acções ordinárias, 199 600 acções prefe-
renciais remíveis com direito a voto e 199 600 acções preferenci-
ais remíveis de tipo B com direito a voto.

ARTIGO 5.º

4 � O valor de transacção de cada acção preferencial remível,
excluindo as de tipo B, é o que resultar da capitalização anual do
valor nominal, entre o momento da subscrição ou aquisição das
acções e o momento da remição ou alienação, a uma taxa equiva-

lente à Euribor a seis meses, acrescida de dois pontos percentuais,
deduzido de eventuais dividendos entretanto recebidos.

5 � O valor da transacção de cada acção preferencial remível
de tipo B é o que resultar da capitalização anual do valor nominal,
entre o momento da subscrição ou aquisição das acções e o momen-
to da remição ou alienação, a uma taxa equivalente à Euribor a seis
meses, acrescida de eventuais dividendos entretanto recebidos.

6 � Todas as acções preferenciais remíveis referidas nos núme-
ros anteriores, incluindo as de tipo B, terão ainda direito a reem-
bolso prioritário em caso de liquidação da sociedade.

7 � Poderão ser convertíveis em acções ordinárias parte ou a
totalidade das acções preferenciais remíveis, incluindo das de tipo
B, cuja data de remição ainda não se tenha verificado, devendo, para
o efeito o accionista titular das acções a converter remeter, com pré-
aviso de oito dias, requerimento dirigido à sociedade que, no pra-
zo máximo de 30 dias, contados da recepção do pré-aviso, coloca-
rá à disposição desse accionista os títulos representativos das
respectivas acções ordinárias.

8 � Os titulares de acções preferenciais remíveis, incluindo as de
tipo B, podem, por requerimento dirigido à sociedade, com pré-aviso
de oito dias, requerer a conversão dessas acções em acções ordinárias,
desde que na data de remição da sociedade não reúna condições para
o fazer ou, caso reuna essas condições, não proceda à remição.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127401

CAFÉ HERÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 4157; identificação de pessoa colectiva n.º 503624799;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 11 e 12/20020715.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerentes, José Manuel Rodrigues e
Marília Conceição Silva Peixoto, renúncia.

Data: 29 de Maio de 2002.
Designação de gerente: José Fernando de Oliveira Campos, resi-

dente na Travessa dos Heróis do Ultramar, 82, Balteiro, Vilar de
Andorinho, Vila Nova de Gaia, e Manuel Duarte Campos, residente
na Rua da Azenha, 671, São Lourenço, Vilar de Andorinho, Vila
Nova de Gaia.

Data: 29 de Maio de 2002.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127397

ABELHA DOCE � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3030; identificação de pessoa colectiva n.º 503396168;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 15 e 17/20020715.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerentes António Manuel de Cunha Sil-
va e Elisabete Cristina Vieira de Castro, renúncia.

Data: 25 de Fevereiro de 2002.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 2750 euros pertencente ao sócio João Paulo Lopes da
Conceição, e outra do valor nominal de 2250 euros pertencente à
sócia Francelina Lopes Silva da Conceição.

Gerência: extensiva a ambos os sócios, designados em 25 de
Fevereiro de 2002, residentes na Rua de Adriano Correia de Oli-
veira, 139, Avintes, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127395
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SERAFIM FERREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 17 121; identificação de pessoa colectiva n.º 500244960;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 192/20011226.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$ em dinheiro, foi subscrito quanto a 804$94 pelo

sócio Edgar, 802$53 pelo sócio Paulo Jorge e pelo sócio José
António com 641$06 e 161$47.

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Edgar da Purificação Santos, 1670,00 euros;
2) José António Reis Santos, 1330,00 euros e outra de 335,00 euros;
3) Paulo Jorge Reis Santos, 1665,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127269

ALBERTO DE CASTRO LANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 11 127; identificação de pessoa colectiva n.º 500013152;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/20020214.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 84 351$ em reservas livres.
Capital: 175 000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Sociedade Agrícola e Comercial de Vinhos Messias, S. A.,

166 250,00 euros;
2) Maria Alzira Cabral Pereira de Castro Agathão Lança;
3) Armando Cabral Pereira de Castro Agathão Lança;
4) Maria Isabel Cabral de Castro Agathão Lança;
5) Maria Fernanda Cabral de Castro Agathão Lança;
6) Alberto Cabral Pereira de Castro Agathão Lança, cada um com

a quota de 1750,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127265

EMPRESA NACIONAL DE VINHOS DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 8859; identificação de pessoa colectiva n.º 500097038;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20020320.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 2410$ em reservas livres.

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Adriano Ramos Pinto, Vinhos, S. A., 4000,00 euros; e
2) J. Carvalho Macedo, L.da, 1000,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127263

J. CARVALHO MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 2322; identificação de pessoa colectiva n.º 500144052;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20020320.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 36 150,00£ em reservas livres.

Capital: 75 000,00 euros.

Sócios e quotas:
1) Adriano Ramos Pinto, Vinhos, S. A., 74 625,00 euros; e
2) Empresa Nacional de Vinhos do Porto, L.da, 375,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127261

CONSTROIVIVE � CONSTRUÇÃO DE VIVENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 331; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/
20020524.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Deliberação de redução de capital.
Quantia a que ficou reduzida: 5000,00 euros.
Data da deliberação: 30 de Março de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

29 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127259

ELECDRIGUES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E MONTAGENS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 148; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ELECDRIGUES � Instala-
ções Eléctricas e Montagens, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua das Matas, 197, freguesia de Santa Marinha, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a
sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes e criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, estabele-
cimentos ou outras formas de representação, em qualquer ponto do
país.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em instalações eléctricas (for-
necimento de material e mão de obra) montagens (serviços).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, subscrito pelo sócio Nuno Manuel Ferreira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado, fica afecta ao sócio único, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a Sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar negócio com a Sociedade desde que sirva
a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos ou
empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a So-
ciedade está a exercer.

Mais disse que:
a) Não faz parte de mais nenhuma sociedade unipessoal;
b) A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento

do capital social depositado no banco abaixo indicado, para satis-
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fação das despesas com a constituição da Sociedade, registo e pu-
blicações, aquisição e equipamento necessário à instalação da so-
ciedade;

c) A mera reprodução nesta escritura de normas contidas em
preceitos legais vigentes ou que deles resultem directamente são
para ele essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127379

A. LEITE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 12 048; identificação de pessoa colectiva n.º 505458047;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20020731.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo.

Designação de gerente: Cláudia Isabel Fragoso de Almeida Lei-
te, solteira, residente na Rua de Francisco Sá Carneiro, 1347, rés-
-do-chão, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Data: 30 de Julho de 2002.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127372

MAURIATA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 7014; identificação de pessoa colectiva n.º 504236911;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20020717.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 345 000,00 euros, em dinheiro na proporção.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º, sendo aditado
um novo artigo que passa a ser o 7.º passando a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
350 000 euros, dividido em duas quotas de 175 000 euros, sendo
uma de cada um dos sócios Manuel Pedro Alvarez Casal e Berta
Rodrigues Gonzalez.

7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até ao
montante máximo de 5 000 000 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127368

PROGADO � SOCIEDADE PRODUTORA DE RAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 18 859; identificação de pessoa colectiva n.º 500223327;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 7/20020812.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2000/2002:
Conselho de administração: Joaquim Fernando Fonseca, casado,

residente na Rua de Guilhermina Suggia, 200, 2.º, Porto; José Ri-
beiro dos Santos, casado, residente, na Rua de João de Barros, 191,
Leça da Palmeira; José da Conceição Inácio, casado, residente em
Fazendas Baptistas, Alcobaça; Helder Vasco Ferreira dos Santos,
casado, residente na Rua de Carlos Oliveira, 3, 19.º B, Lisboa e
António Manuel dos Reis Castro Ribeiro, casado, residente na Rua
de Capitão Galhardo, 59-B, 2.º, esquerdo frente, Miramar,
Guilpilhares.

Conselho fiscal: Nelson Moreira Cardoso, casado, residente na
Rua de Luís Woodhouse, 53, Porto, Joaquim Ferreira Ribeiro, casa-
do, residente na Rua de Oliveira Martins, 181, hab. 14, Porto; A.

Figueiredo Lopes & José Moutinho, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por José Pinto de Almeida Soutinho,
revisor oficial de contas; suplente: Piedade Vaz & Trigo Morais,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Maria
da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, revisora oficial de contas.

Data: 25 de Março de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

A Ajudante Principal, Elsa Soares. 1000127367

FERNANDES, SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 2295; identificação de pessoa colectiva n.º 503230812;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18 e
20/20020729.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 8004,80 euros em dinheiro, subscrito quanto a 1000,60 euros
pelo sócio Rui Alexandre, seu bem próprio, quanto 1000,60 euros
pelo sócio Eduardo Gabriel e quanto a 3001,80 euros e 3001,80 euros
por Maria José da Silva Santos, Rui Alexandre da Silva Vieira
Fernandes e Eduardo Gabriel da Silva Vieira Fernandes, em comum
e sem determinação de parte ou direito, ficando, a possuir cada um
dos sócios, Rui Alexandre da Silva Vieira Fernandes e Eduardo
Gabriel da Silva Vieira Fernandes, 1250,00 euros, sendo a quota do
sócio Rui Alexandre, seu bem próprio, e Maria José da Silva San-
tos, Rui Alexandre da Silva Vieira Fernandes e Eduardo Gabriel da
Silva Vieira Fernandes, duas quotas de 3750,00 euros em comum e
sem determinação de parte ou direitos.

Mais certifico que após transmissão de quotas foi alterado o ar-
tigo 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
7500 euros à sócia Maria José da Silva Santos e uma quota do valor
nominal de 1250 euros a cada um dos sócios Rui Alexandre da Silva
Vieira Fernandes e Eduardo Gabriel da Silva Vieira Fernandes.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127363

GREGÓRIO, CARVALHO & COSTA,
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9177; identificação de pessoa colectiva n.º 504844369;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20020731.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 45 000,00 euros em dinheiro, na proporção.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

É constituída, por tempo indeterminado, entre Manuel António
Gregório, Rodrigo Mário de Oliveira Carvalho e João Domingues
da Costa, todos revisores oficiais de contas e inscritos na lista, res-
pectivamente, com os n.os 391, 889 e 836, uma sociedade de natu-
reza civil que adopta o tipo de sociedade por quotas e a firma
Gregório, Carvalho & Costa, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, L.da e tem a sua sede na Avenida da República, 1629, S/L,
esquerdo, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
51 000 euros e corresponde à soma de três quotas de 17 000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel António Gregório,
Rodrigo Mário de Oliveira Carvalho e João Domingues da Costa.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127360
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MARCA-CEYS PORTUGAL
(PRODUTOS DE GRANDE CONSUMO), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 161-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501780505;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 35/20020718.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Redução e alteração do contrato.
Quantia a que ficou reduzido: 100 000,00 euros.
Data da deliberação: 30 de Junho de 2001.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 1 artigos 2.º
e § 1.º do 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARCA-CEYS Portugal (Pro-
dutos de Grande Consumo), S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua do Dr. Joaquim Morais Júnior, 104, Zona
Industrial de Serzedo, freguesia de Serzedo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

ARTIGO 6.º

§1.º O capital social é de 100 000 euros, está integralmente rea-
lizado e é dividido e representado por 20 000 acções, cada uma com
o valor nominal de 5 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127353

DESCO � FÁBRICA PORTUGUESA DE MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 21 376; identificação de pessoa colectiva n.º 500084386;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 20; números
e data das apresentações: 24 e 25/20020726.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de Emílio José dos Santos Neto do cargo
de administrador, renúncia.

Data: 3 de Maio de 2002.
Designação para preenchimento de vaga no conselho de

administração: Virgílio Armando Vieira Torres Venefredo, divor-
ciado, residente na Rua dos Fradinhos, 378, São Félix da Marinha,
Vila Nova de Gaia.

Data: 3 de Maio de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127426

RIBEIRA PEQUENA � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 50 973; identificação de pessoa colectiva n.º 503121037;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20020726.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo.

Cessação de funções de gerente Manuel Pedro Alvares Casal,
renúncia em 28 de Setembro de 2001.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127425

CONSTRUÇÕES JOÃO MOTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 5490; identificação de pessoa colectiva n.º 503938769;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 29/20020725.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 3.º,
passando a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 24 939,89 euros
dividido em duas quotas, uma de 18 156,24 euros pertencente ao
sócio João Oliveira Mota e outra de 6783,65 euros pertencente à sócia
Construções JOLMOTA � Sociedade Unipessoal, L.da

2 � Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares até a um montante igual ao
triplo do capital social.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127422

TRANSPORTES LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 582; identificação de pessoa colectiva n.º 505550296;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: (Of.) 5/20020726.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, António Manuel Pinto Lourei-
ro, renúncia.

Data: 7 de Dezembro de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127421

SECI-QUÍMICA � PRODUTOS QUIMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 46 929; identificação de pessoa colectiva
n.º 501672923; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 32 e 33/20020704.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Designação de gerentes: Olga Isabel de Oliveira Sengo, solteira
e Mónica Cristina de Oliveira Sengo, solteira.

Data: 16 de Novembro de 1992.
Cessação de funções de gerentes, Olga Isabel de Oliveira Sengo

e Mónica Cristina de Oliveira Sengo, renúncia.
Data: 6 de Setembro de 2001.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127420

A QUINTINHA DO FUTURO � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9907; identificação de pessoa colectiva n.º 505242192;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 38 e 39/
20020725.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 5000,00 euros em dinheiro, subscrito a 1000,00 euros pela sócia
Maria da Graça e quanto a 2000,00 euros por cada um dos novos
sócios, Catarina Costa e Silva e Maria Guilhermina Ribeiro da Cruz.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º e 6.º, com a
seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos valores constantes da escrituração social, é de
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10 000,00 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: Maria da
Graça Nunes da Costa Soares da Silva, com uma quota de 4000,00 euros;
João Paulo Costa e Silva, com uma quota de 2000,00 euros; Catarina
Costa e Silva, com uma quota de 2000,00 euros; Maria Guilhermina
Ribeiro da Cruz, com uma quota de 2000,00 euros.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares, até ao limite do capital social.

6.º

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura da gerente Maria da Graça Nunes da Costa

Soares da Silva;
b) Pela assinatura do gerente João Paulo Costa e Silva precedente

deliberação tomada em assembleia geral.
c) Pela assinatura de qualquer gerente nos actos de mero expediente.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127418

INÊS � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 49 786; identificação de pessoa colectiva n.º 502739886; inscri-
ção n.º 11 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 16 e
20/20020620.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento de Capital.
Reforço: 72.12 euros, em dinheiro, subscrito na proporção dos

sócios, ficando a possuir o sócio Napoleão de Oliveira Duarte,
20 000,00 euros e a sócia Cidália Maria Machado Gonçalves de
Oliveira Duarte, 10 000,00 euros.

Mais certifico que após transmissões de quotas foi alterado o
artigo 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
30 000,00 euros, dividido em duas quotas, de 15 000,00 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

Adverti os outorgantes de requererem o registo deste acto, no
prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo: Declaração emitida em 14 de Maio de 2002, pelo Institu-
to de Gestão Financeira da Segurança Social, delegação do Porto,
comprovativa de que a situação contributiva se encontra regularizada.

Esta escritura, foi lida aos outorgantes e aos mesmos feita a ex-
plicação do seu conteúdo.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127416

CLIMAGAIA � AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 4165; identificação de pessoa colectiva n.º 503624250;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 40/20020725.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente: Maria Delminda Alves Trindade da Sil-
va, casada, residente na Rua de Miguel Torga, 123, Arcozelo, Vila
Nova de Gaia.

Data: 5 de Novembro de 1998.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127414

CENTRO PSIVALOR � CONSULTA PSICOLÓGICA
E APOIO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 5806; identificação de pessoa colectiva n.º 503981494;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020725.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Padrão, 166, 1.º, esquerdo,
Pedroso, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127411

OLIVEIRA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 2062; identificação de pessoa colectiva n.º 503163872;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20020710.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127408

M. ALMEIDA SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 127; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/20020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma M. Almeida Sousa, Unipessoal, L.da,
e tem sede na Rua da Nossa Senhora das Dores, 114, freguesia de
Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação social quer no país ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção, reparação de
edifícios e de quaisquer imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota nesse valor pertencen-
te ao sócio único.

§ único. Poderá ser deliberada a realização de prestações suple-
mentares até ao montante global de 50 000,00 euros.

4.º

1 � A gerência fica afecta a um ou mais gerentes, ficando, des-
de já, nomeado gerente o sócio Manuel Fernando de Almeida
Sousa.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

O sócio único pode celebrar com a sociedade, quaisquer contra-
tos, desde que sirvam à prossecução do objecto social.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127402

CONGRETUR � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 4530-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502387882;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 42/20020710.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2002.
Administrador único: João dos Santos.
Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro & Associados, sociedade de

revisores oficiais de contas, representada por Fernando da Silva
Rente, revisor oficial de contas e suplente: António Soares.

Data: 27 de Março de 2002.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127398

JOMASE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 11 059; identificação de pessoa colectiva n.º 505774054;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: (of.) 25/20020710.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente Delfim Bateira de Vasconcelos,
renúncia.

Data: 26 de Junho de 2002.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127394

TABACARIA MUCABA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 2060; identificação de pessoa colectiva n.º 503163830;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 35/20020710.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 602 410$ em dinheiro, subscrito na proporção.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º, passando
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5000,00 euros, dividido em
duas quotas iguais pertencentes, uma a cada um dos sócios José
António Gonçalves Nestor e Márcia Tavares e Sá.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José António
Gonçalves Nestor e Márcia Tavares e Sá, desde já nomeados ge-
rentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar
a sociedade.

2 � Em ampliação aos poderes normais a gerência poderá, sem
necessidade de prévia deliberação em assembleia geral, comprar,
vender ou permutar bens móveis, desde que necessários prossecu-
ção dos fins sociais.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127390

AMARAL COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 469; identificação de pessoa colectiva n.º 502805161;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/20020711.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registado o seguinte:
Que pela presente escritura deliberam aumentar o capital social

para 300 000 euros, mediante o reforço de 175 300,53 euros, por
incorporação de reservas livres, constantes do balanço elaborado em
Novembro do ano findo, na rubrica outras reservas, quantia atra-
vés da qual, cada um deles reforça a quota de que é titular, em
consequência alteram o contrato de sociedade quanto ao seu arti-
go 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
300 000,00 euros, dividido em duas quotas uma do valor nominal
de 285 000,00 euros pertencente á sócia Laura Isabel Carrão do

Amaral Coutinho e outra do valor nominal de 15 000,00 euros,
pertencente ao sócio Cosme Manuel Jorge de Castro.

Adverti os outorgantes de que devem requerer no prazo de três
meses, na competente conservatória o registo deste acto.

Declarou a outorgante mulher:
Que na qualidade de gerente da sociedade não tem conhecimen-

to que desde a data a que se reporta o balanço que serviu de base
à deliberação do aumento de capital até hoje hajam ocorrido dimi-
nuições patrimoniais que obstem a este aumento de capital.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127386

DL � DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 5731; identificação de pessoa colectiva n.º 503974994;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 36/20020710.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2002.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127380

IMAGINA � SERVIÇOS DE NEUROIMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 128; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 43/20020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regen-
do-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMAGINA � Serviços de
Neuroimagem, L.da, e tem sede na Rua da Quintas das Chãs, 180,
casa 13, freguesia de São Pedro da Afurada, concelho de Vila Nova
de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de saúde
e outros com eles conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros, e está dividido em três quotas, sendo uma
do valor nominal de 4000,00 euros, pertencente ao sócio João
Fernando Cardoso Teixeira, e duas iguais do valor nominal de
500,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ângela
Maria Queirós Ribeiro e Miguel João Ribeiro Teixeira.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida, ou se por qualquer forma for sujeita a arrematação judicial;
c) Por falecimento, inabilitação ou interdição do respectivo titular.
2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do

último balanço, sem prejuízo de norma legal imperativa em con-
trário.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, compete a um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 216 � 18 de Setembro de 2002 19 941

2 � Porém, fica desde já designado gerente o sócio João
Fernando Cardoso Teixeira.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127375

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VALE DO LAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20020711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Vale do
Laço, L.da, tem sede na Rua Nova das Sortes, 113, freguesia de Vilar
do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia, e durará por tempo
indeterminado.

2.º

O seu objecto social consiste em construção civil (prestação de
serviços) construção e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas de 2500,00 euros, sendo
uma de cada um dos sócios Maria Manuela Sousa Silva e Ricardo
Nelson Silva Pereira.

4.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida;
a favor de estranhos fica dependente da autorização da Sociedade
que em primeiro lugar, e em segundo qualquer sócio, tem direito
de preferência na mesma.

2 � Fica vedado aos sócios o exercício de actividade similar ou
concorrente com à da sociedade durante o período de duração da
mesma.

5.º

A gerência social fica afecta a pessoa estranha à Sociedade Ricardo
Jorge Vieira Pereira, divorciado, contribuinte n.º 114901279, residente
na Rua Nova das Sortes, freguesia de Vilar do Paraíso, Vila Nova
de Gaia que fica desde já nomeado gerente.

§ 1 � Para obrigar validamente a Sociedade é suficiente a assi-
natura do gerente.

6.º

1 � A Sociedade poderá amortizar quotas quando sobre estas
incida arresto, penhora ou providência cautelar judicialmente
justificada.

2 � Em tais casos, a amortização e pagamento far-se-ão segun-
do os valores constantes do último balanço aprovado.

7.º

1 � A Sociedade não se dissolve por morte ou incapacidade de
qualquer sócio continuando com os herdeiros ou representante legal
do incapaz e os sobrevivos ou capazes devendo aqueles decidir no
prazo legal se pretendem continuar na Sociedade ou apartar-se dela.

2 � No caso de apartamento da Sociedade, serão pagos pelos
valores do último balanço a que se procederá para o efeito.

8.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias salvo de a lei prescrever outras formas de convocação.

Disposição transitória

Fica o gerente Ricardo Jorge Vieira Pereira autorizado a levan-
tar o depósito de capital social da Sociedade, a fim de fazer face
às despesas de constituição, registo e aquisição de bens.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127364

CONTAFISEXPI � CONTABILIDADE, FISCALIDADE,
EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 134; identificação de pessoa colectiva n.º 501782036;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 35/20020711.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Avenida de S. Salvador, Edifício Pais da Silva, 614, 1.º

esquerdo, trás, Grijó, Vila Nova de Gaia.

28 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127359

SERAFIM & ZÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 131; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20020711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serafim & Zélia, L.da, e tem sede
na Rua das Castanheiras, 91, freguesia de Valadares, concelho de
Vila Nova de Gaia.

2 � A sede social poderá ser transferida, por simples delibera-
ção da gerência, para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá como objecto social a manutenção e reparação
de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá, sob qualquer
forma legal ou contratual, associar-se com terceiros, nomeadamen-
te para formar sociedades, consórcios ou associações em participa-
ção, assim como adquirir e alienar participações no capital social
de outras sociedades.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000,00 euros, dividido em duas quotas do valor nominal de
10 000,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de um dos
sócios, a sociedade subsistirá com os sobrevivos ou capazes e o
representante legal do interdito ou inabilitado ou os herdeiros do
sócio falecido, os quais se farão representar na sociedade por um
deles.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão e a divisão de quotas ficam sujeitas ao consenti-
mento da sociedade.

2 � Na cessão de quotas ou sua fracção gozam de preferência,
com eficácia real, em primeiro lugar a sociedade e, em segundo,
os sócios, na proporção das respectivas quotas.

3 � É dispensada a autorização da sociedade para a divisão de
quotas a ceder entre os sócios, que pretendam exercer a preferên-
cia nos termos estabelecidos, no n.º 2 do presente artigo.

4 � É igualmente, dispensada a autorização para a divisão en-
tre os herdeiros da quota de um sócio falecido.

ARTIGO 8.º

1 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia ge-
ral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, até o ao montante do capital social.
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2 � Os sócios poderão efectuar, facultativamente, os suprimen-
tos de que a sociedade carecer.

ARTIGO 9.º

1 � Poderá ser amortizada compulsivamente pela sociedade toda
a quota que seja arrestada, penhorada ou apreendida judicialmente
por qualquer outra forma.

2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
posteriormente e por deliberação dos sócios, ser criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns só-
cios ou, ainda, a terceiros.

ARTIGO 10.º

1 � Qualquer sócios será excluído no caso de fraude ou qual-
quer acção, devidamente comprovada, como lesiva dos direitos e
bom nome da sociedade.

2 � No caso de exclusão, o valor da quota será o nominal.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência social é exercida por ambos os sócios.
2 � A gerência será remunerada ou não, conforme deliberação

da assembleia geral.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes poderão:
a) Transigir, confessar ou desistir relativamente ao objecto de

quaisquer demandas, em que a sociedade seja interessada;
b) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
c) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis.
4 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores

da sociedade, para a prática de determinados actos ou categoria de
actos.

5 � Aos gerentes fica expressamente proibido obrigar a socie-
dade em fianças, abonações, letras de favor e, em geral, em quais-
quer documentos, actos ou contratos de responsabilidade e interes-
se alheios aos negócios sociais.

6 � A sociedade vincula-se mediante a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

ARTIGO 12.º

O ano económico coincide com o civil e o relatório de gestão e
as contas de exercício serão apresentadas em assembleia geral, a
realizar até 31 de Março do ano seguinte.

ARTIGO 13.º

Dos lucros apurados serão retirados 5% para o fundo de reserva
legal, até que este represente a quinta parte do capital social e as
percentagens, mesmo superiores a 50% dos lucros, que a
assembleia, por simples maioria, vier a deliberar para a constitui-
ção de quaisquer fundos de reservas especiais.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras for-
malidades, serão convocadas por carta registada com aviso de re-
cepção, expedida com antecedência não inferior a 15 dias.

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127352

PREDIMAGEM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 7109; identificação de pessoa colectiva n.º 504274511;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20020711.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 4 600 000$ em dinheiro, subscrito quanto a 2 300 000$ por
cada um dos novos sócios Fernando Álvaro dos Santos Ribeiro e
José António Carmo Reis.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, correspondente, por arredondamento, a 24 940,00 euros
e representado por quatro quotas, sendo duas iguais de 200 000$00,
de cada uma das sócias Andrelina Alves de Freitas Dias Ribeiro e

Maria Amélia de Sousa Cunha Lima e outras duas iguais de
2 300 000$, de cada um dos sócios Fernando Álvaro dos Santos
Ribeiro e José António Carmo Reis.

Gerência: extensiva aos sócios Fernando Álvaro dos Santos Ri-
beiro e José António Carmo Reis, designados em 15 de Setembro
de 1999, residentes respectivamente, Rua de Ilídio Sardoeira, 12,
7.º esquerdo, Vila Nova de Gaia e Rua de António Ferreira Fiandor,
223, 1.º esquerdo, frente, Valadares, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

A Ajudante Principal, Elsa Soares. 1000127348

ALFREDO MOREIRA & SÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 6098/980112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053418; incrição n.º 2; número e data da apresentação: 64/
20011220; pasta n.º 6098.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$ por incorporação de suprimentos.
Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas:
1) Alfredo Ferreira Moreira; e
2) Manuel Jorge Soares Sério Moreira; 2500,00 €, cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na
pasta respectiva, bem como o relatório do revisor oficial de con-
tas.

Está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127192

MCC � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 11 836/20020221; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 29/20020221.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma MCC � Construção Civil,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede nas Travessa do Soutulho, 20,
freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade é construção e reparação de edifícios.
Actividades de acabamentos na área da construção civil.

3.º

O capital social em dinheiro, é de 6334,73 euros, pertencente à
sócia Maria Cristina Dias da Costa.

§ 1.º A sociedade poderá exigir prestações suplementares de ca-
pital até ao valor do capital social, se assim for deliberado pela
assembleia geral e nos termos dessa deliberação.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia, desde já nomeada
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

Compete à assembleia geral, após a constituição da reserva le-
gal, deliberar sobre a constituição de outras reservas a fixar livre-
mente e percentagem de lucros a distribuir.
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6.º

A sócia poderá celebrar negócio com a sociedade desde que sir-
va a prossecução do objecto social.

Está conforme.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127194

STG � SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 4196-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502598794;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 435/20011227.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 552 410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Vasco Joaquim Alves;
2) Maria Augusta Correia Monteiro de Meira Fernandes, cada um

com 2500,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127190

CAVES CONDADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 23 123; identificação de pessoa colectiva n.º 500783160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 3 e 4/20020719.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente Ricardo Alexandre Maia Perei-
ra dos Anjos, renúncia.

Data: 1 de Julho de 2002.
Designação de gerente: Lino André Maia Pereira dos Anjos, sol-

teiro, maior, residente na Rua de Serafim Rocha, 41, Mafamude.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127417

ALEXANDRINO PINTO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 158; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alexandrino Pinto da Silva, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Tenente Valadim, 960, fregue-
sia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e represen-
tação de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, compete a ambos os sócios que desde já, ficam
nomeados gerentes.

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

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.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127415

C�HOMES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 156; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 5 de Junho de 2002, Rui Jorge de Sousa Silva, número
de identificação fiscal 156997258, casado com Fátima Cristina
Vieira dos Santos sob o regime de comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, onde
reside na Rua do Padre António Vieira, 117, 3.º J4, titular do bi-
lhete de identidade n.º 9737368, emitido em 9 de Fevereiro de 2000,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, decidiu constituir
uma sociedade unipessoal por quotas, que fica a reger-se nos ter-
mos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C�HOMES � Actividades Hoteleiras,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Padre António Vieira, 95, rés-
-do-chão, freguesia de Guilpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação do sócio único, a gerência po-
derá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de estabelecimentos de hotelaria
e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, pertence ao sócio que desde já é no-
meado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 50 00,00 euros.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declara ainda o outorgante que, não é sócio de outra sociedade
unipessoal, e que a gerência fica desde já autorizada a movimentar
o capital social, depositado em nome da sociedade, a fim de custear
as despesas de registo da mesma, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social.

Que a sociedade assume, desde já as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo
do contrato social.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127412

CLÍNICA DENTÁRIA DRS. GERMANO & MANUELA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 2210; identificação de pessoa colectiva n.º 503205540;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 26/20020719.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: Deslocada para a Avenida do Dr. Moreira de Sousa, 4021,
Pedroso, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127409

TALHO ALTO DAS TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 39 855; identificação de pessoa colectiva n.º 501494774;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20020718.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 202 410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) António Pereira Rodrigues.
2) Serafim Armando Rodrigues de Oliveira, cada um com

2500,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127403

GUIMARÃES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 147; identificação de pessoa colectiva n.º 501613870;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/17072002.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 12,02 euros em dinheiro, na  proporção.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, passado a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Guimarães & Rosa, L.da, tem a sua
sede na Rua do Chefe Couto, 51, freguesia de Serzedo, concelho
de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes e serem criadas filiais, sucursais ou outras formas locais

de representação em qualquer parte do território nacional ou estran-
geiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros,
correspondente à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
4000,00 euros pertencente ao sócio José Alberto Guimarães Nunes
e outra no valor de 1000,00 euros, pertencente à sócia Elisabete da
Silva Moreira Pinto Nunes.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127400

PINTO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 1043; identificação de pessoa colectiva
n.º 502953330; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 30/20020718.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 2.º,
passando a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de cober-
turas (telhados) e das estruturas destinadas a ser aplicadas nas co-
berturas, instalação de caleiras, rufos e algerozes, revestimento
metálico (cobre, zinco e chapa) ou outro de telhados assim como a
impermeabilização de edifícios. Revestimento de paredes e facha-
das com materiais metálicos (cobre, zinco e chapa). Fabricação e
transformação de produtos metálicos em caldeiras, camarinha, rufos
e algerozes.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127399

CIBAGRAFE � AGÊNCIA CRIATIVA DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1022; identificação de pessoa colectiva n.º 502591331;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 6/20020802.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Paulo José Carvalho Correia,
renúncia.

Data: 20 de Setembro de 1994.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127393

LITOSACO � FÁBRICA DE SACOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 5999; identificação de pessoa colectiva n.º 504027964;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 35/20020802.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os
artigos corpo do 1.º, 3.º, e n.º 1 do 5.º, passando a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LITOSACO � Fábrica de Sacos de
Papel, L.da, e tem a sua sede na Rua Central do Olival, 479, lote B,
Olival, Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
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2500,00 euros, pertencente à sócia Maria Eduarda Carvalho Ferreira,
e duas quotas iguais do valor nominal de 1250,00 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Afonso Andrade Maia
Mogadouro e José Afonso Andrade Maia Mogadouro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria Eduarda
Carvalho Ferreira que desde já fica nomeada gerente.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127389

GASPAR & ALMEIDA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9569; identificação de pessoa colectiva n.º 505170744;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/20020802.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para Alameda de Enxomil, 170, loja comercial,
fracção C, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127384

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

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 14 765; identificação de pessoa colectiva n.º 500286574;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 10; número e data da apresen-
tação: 28/20020802.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Recondução dos órgãos do conselho de administração.
Data: 3 de Maio de 2002.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127377

FÁBRICA DE CURTUMES S. TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 40 712; identificação de pessoa colectiva n.º 501567950;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/20020802.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração.
Artigos alterados: 5.º, sendo aditado o n.º 4 ao mesmo artigo.
Reforço: 4 500 000$ em dinheiro, subscrito totalmente pelo só-

cio Augusto Albino de Oliveira Pereira, em reforço da sua quota.
Capital: 5 000 000$.
Sócios e quotas: 
1) Augusto Albino de Oliveira Pereira, 4 800 000$;
2 ) Maria Odete Dias Vasconcelos Paredes Pereira; e
3) Albino Pereira, cada um com 100 000$.
Gerência: compete ao sócio Augusto Albino de Oliveira Pereira,

já designado, residente na Rua de Caetano de Melo, 1063, Vila
Nova de Gaia.

Forma de obrigar: intervenção do gerente Augusto Albino de
Oliveira Pereira ou de outros dois gerentes em conjunto.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127373

MÁRIO MALTEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 11 171; identificação de pessoa colectiva n.º 505663600;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20020715.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi deslocada a sede para
a Rua do Fojo, 84, rés-do-chão, esquerdo, S. Félix da Marinha, Vila
Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127371

PROJECTA RÁPIDO � REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9002; identificação de pessoa colectiva n.º 504858696;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 1 e 2/20020715.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de Evélio Manuel da Costa Oliveira e Luís
Carlos Calder Corte Real, renúncia em 3 de Abril de 2002.

Designado gerente: Manuel António da Silva Ferreira, divorcia-
do, residente na Rua de Mousinho de Albuquerque, 28, Matosinhos.

Data: 3 de Abril de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127366

ESCOLA DE CABELEIREIROS MARIA AMÉLIA MOUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8542; identificação de pessoa colectiva n.º 504791451; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020716.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Avenida da República, 1301, sala 16 e 17,
Mafamude, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127361

ARMAZÉNS DE CALÇADO DA COSTA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 7775-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503325821;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/20020716.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente: António Ferreira de Pinho, casado, resi-
dente no lugar de Alpossos, Rio Meão, Santa Maria da Feira.

Data: 8 de Julho de 1998.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127357

TELEACÇÃO � SERVIÇOS DE TELEMARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1551; identificação de pessoa colectiva n.º 502277785;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/20020716.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Pedro Manuel Chaves Pereira
de Almeida e Sousa, renúncia.

Data: 5 de Abril de 1994.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127350

ERNESTO & RAMOS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 142; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Ernesto & Ramos � Mediação
Imobiliária, L.da, com sede na Rua do Conselheiro Veloso da Cruz, 116,
freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ 1.º A gerência da sociedade poderá deslocar a sua sede para
outro local do concelho ou concelhos limítrofes, e criar sucursais,
agências ou outras formas de locais de representação onde e quan-
do julgar convenientes.

§ 2.º A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, admi-
nistração de condomínios e serviços prestados a empresas, n.e.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, sempre que ela
deles carecer, devendo o seu montante, juros e condições de reem-
bolso ser fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um deles
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

§ 1.º Em ampliação aos poderes normais de gerência, os geren-
tes poderão tomar de arrendamento quaisquer prédios urbanos e
comprar e vender veículos automóveis.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos alheios aos fins e interesses sociais, designadamente
abonações, avales, fianças, sub-fianças, letras de favor, cauções, e bem
assim demais actos e documentos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, ficando
desde já autorizada a sua divisão para o efeito; mas a favor de es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, dado por escrito,
tendo os sócios não cedentes o direito de preferência, diferindo-se
esta à sociedade, se aqueles dele não o usarem.

§ 1.º O sócio que pretender ceder a sua quota deverá notificar
os restantes sócios e a sociedade, por carta registada com aviso de
recepção, comunicando-lhes a sua intenção, a indicação de
cessionário e todos as condições da cessão.

§ 2.º Recebida a comunicação, a sociedade tem de deliberar so-
bre o pedido de consentimento nos 30 dias seguintes, sob pena de
a cessão poder ser efectuada sem o consentimento.

ARTIGO 7.º

Por morte de qualquer um dos sócios os herdeiros deverão no-
mear de entre si um que a todos represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.

§ único. Se aos interesses dos herdeiros de sócio falecido não
convier a continuação na sociedade, a sua respectiva quota será
amortizada pelo valor resultante do balanço que se efectuará para
esse efeito, referido à data do falecimento.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Com o consentimento do seu titular.
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção do artigo 6.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada, ou em geral

apreendida judicial ou administrativa;
d) Se o sócio for julgado inabilitado ou interditado, declarado

falido ou insolvente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;
f) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

mera separação de qualquer sócio a quota não fique a pertencer
integralmente ao seu titular inicial.

2 � Nos casos referidos no número anterior a sociedade pode,
em vez de amortizar a quota, adquiri-la, fazê-la adquirir por sócio
e se nenhum a quiser, por terceiro.

3 � Havendo mais de um sócio interessado em adquirir a quo-
ta, no caso em que a sociedade deliberar fazê-la adquirir por só-
cio, abrir-se-á licitação entre eles.

4 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual a valor nominal da quota amortizada.

5 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a ser alienadas um
ou alguns sócios.

ARTIGO 9.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios, que
procederão partilha dos bens sociais pela forma acordada e, na fal-
ta de acordo, esses bens serão adjudicados aos sócios que melhor
preço e vantagens oferecerem em licitação verbal.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127347

MOLDIFLEX � INDÚSTRIA DE MOLDES E FLEXOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3385; identificação de pessoa colectiva n.º 503466441;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 14 e 15/20020726.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para Rua dos Cruzeiros, 16, lote 14, Serzedo,

Vila Nova de Gaia.
Mais certifico que foi alterado o artigo 6.º, passando a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
até ao dobro do capital social.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127346

SPORTMANIA � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 9689; identificação de pessoa colectiva n.º 505151715;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 19 e 20/20020726.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerentes Carlos Miguel Monteiro Car-
valho Santos, Paulo Nuno Monteiro Carvalho Santos e João Luís
Costa Neves de Almeida, renúncia.

Data: 8 de Novembro de 2001.
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Mais certifico que foram alterados os artigos n.º 1 do 2.º, e
n.º 2 do 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Praceta de Fernão Pó, 26, 3.º direito,
freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 4.º

2 � O capital social está dividido em duas quotas: uma de
1000,00 euros da sócia Rosa Alexandra Silva Ferreira da Costa e
uma de 4000,00 euros do sócio Marco Paulo Sousa Ferreira.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127344

ADRIANO RAMOS PINTO � VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 918; identificação de pessoa colectiva n.º 500009856;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 6/20020725.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2002/2004.
Conselho de administração � presidente: Jean-Claude André

Jacques Rouzaud, casado; vogais: Patrick Louis Marcel Pavoine,
solteiro, e João Rosas Nicolau de Almeida, casado.

Fiscal único: A. Santos, J. Alves e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por João Carlos Miguel
Alves, revisor oficial de contas, casado, e suplente: Pedro Travassos
& Associados, Sociedade Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por António Manuel Dantas Amorim, revisor oficial de con-
tas, casado.

Data: 12 de Abril de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127335

CARLOS FILIPE BICHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 126; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20020710.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-
se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Filipe Bicho, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Bélgica, 1825/1831, freguesia de
Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a
sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, e criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, estabele-
cimentos ou outras formas de representação, em qualquer ponto do
país.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em outras obras especializadas
de construção, serviço de pichelaria, canalizações, instalações eléc-
tricas, pequenos serviços em reparações de casas e edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, subscrito pelo sócio Carlos Filipe Neves Lourdes
Bicho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado, fica afecta ao sócio único, desde já nomeado gerente, sen-
do suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar negócio com a sociedade desde que sir-
va a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos ou empre-
sas não coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade
está a exercer.

27 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127405

OLIVÉLIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 11 981; identificação de pessoa colectiva n.º 505750147;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20020719.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de D. Maria Costa Basto, 324, Oli-
veira do Douro, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127313

SULDOURO � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 4451; identificação de pessoa colectiva n.º 503693812;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 5/20020722.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2002/2204.
Conselho de administração � presidente: Empresa Geral do

Fomento, S. A.; administrador executivo ou delegado: José Lourei-
ro Campos, casado, residente na Rua de 5 de Outubro, 406, 4.º,
direito, Porto; vogais: Município de Vila Nova Gaia, Município de
Santa Maria da Feira, representada por José Fernando Moreira,
casado, residente na Rua Direito, 107, Louredo; José Alfredo
Manita Vaz, casado, residente na Rua da Ilha dos Amores,
lote 4.12.01, ed. F, 3.º esquerdo, Lisboa.

Fiscalização: P. Matos Silva, Garcia Júnior, P. Caiado e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado por
Pedro Matos Silva, revisor oficial de contas, e suplente: José dos
Santos Garcia Júnior, revisor oficial de contas.

Data: 24 de maio de 2002.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11/20020823 � Completada:
a) o cargo de presidente do conselho de administração compete

a Empresa Geral de Fomento, S. A., representada por António
Marcos Gonçalves da Silva, divorciado, residente na Rua de Agos-
tinho de Campos, 6, 2.º direito, Lisboa;

b) O vogal Município de Vila Nova de Gaia, é representado por
José Ramos Pais, casado, residente na Rua de 25 de Abril, 817, 2.º
esquerdo, Perosinho, Vila Nova de Gaia;

c) O revisor oficial de contas efectivo é casado e reside na Rua
de Luciano Cordeiro, 113, 6.º esquerdo, Lisboa e o revisor oficial
de contas suplente é viúvo e reside na Rua de Machado de Castro,
76, 4.º direito, Coimbra.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127309

BESSA, PEREZ, DURÃO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 2347; identificação de pessoa colectiva n.º 502800682;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20020722.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Abril de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127306

GRANJA CINEGÉTICA DE PAULO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 60 159; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/20020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-
-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Granja Cinegética de Paulo
Soares, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, 1344, 3,.º
frente, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e criação de aves
de caça para repovoamento e largadas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, dele pertencendo uma quota de 2500,00 euros a cada
um dos sócios Paulo Jorge Moreira Soares e Ana Sofia do Patro-
cínio Antunes Lopes.

4.º

É livremente permitida a cessão, total ou parcial, de quotas a
favor dos sócios, ficando desde já autorizada a sua divisão para o
efeito; porém, quando para terceiros, depende do consentimento da
sociedade, a qual terá direito de preferência, devendo a mesma
comunicar no prazo de 15 dias se está ou não interessada em usar
tal direito.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, nos
termos prescritos por lei, até 25 000,00 euros.

6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes e serão remunerados ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Celebrar contratos de locação.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer um
dos sócios, continuando com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros
do falecido ou o representante do interdito, designando aqueles um de
entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se man-
tiver indivisa.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência míni-
ma de 15 dias, dispensando-se desta formalidade os sócios que as-
sinarem as convocatórias.

9.º

A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota
pelo seu valor nominal, nos casos permitidos por lei, designa-
damente nos seguintes:

a) Quando a cessão de quotas for efectuada a estranhos, sem o
consentimento da sociedade;

b) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;

c) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente.

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão li-
quidatários, os quais entre si procederão à partilha e adjudicação
dos bens sociais, conforme comum acordo. Na falta de acordo, serão
os referidos bens entregues ao sócio que melhor preço e condições
de pagamento oferecer.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
 1000127303

FISAVIN � CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DE AVINTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3413; identificação de pessoa colectiva n.º 503466000;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020719.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) António Duarte Bica;
2) Guilhermina Maria Oliveira Saldanha Bica, cada um com

2500,00 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127299

ESFLEX � ESPUMAS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 7155; identificação de pessoa colectiva n.º 503725790;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/20020703.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, de capital.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 5 000 000$ em dinheiro na proporção.
Capital: 7 000 000$.
Sócios e quotas:
1) José de Almeida Pedrosa.
2) Américo da Costa Gomes, cada um com 3 500 000$.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000121678

SANTARÉM
ALPIARÇA

IRMÃOS MONTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 102/
130689; identificação de pessoa colectiva n.º 502173688; data da
apresentação: 20020819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados todos os documentos respeitantes ao registo de prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
da Lima Gonçalves. 2001346042
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BENAVENTE

SULMEIAS � COMÉRCIO DE MEIAS E PEÚGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 763/961220; identificação de pessoa colectiva n.º 503775193;
número e data da apresentação: DC 5/270602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2001.

2 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127574

SALVADOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 469/920228; identificação de pessoa colectiva n.º 502719680;
número e data da apresentação: DC 1/020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2001.

1 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127577

SERVITERRA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 466/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502719648;
número e data da apresentação: DC 4/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2001.

1 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127578

ESTEVÃO DE JESUS LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1121/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505141710;
número e data da apresentação: 02/020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 2/020704.
Facto: alteração parcial do pacto.
Termos da alteração: artigo 2.º

ARTIGO 2.º

O objecto social é o aluguer de máquinas industriais, aterros,
desaterros, aluguer de camiões para transporte de materiais de cons-
trução civil e comércio de materiais de construção, actividade de
construção civil.

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � O Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127579

CULTURACTIVA � PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1323/020712; identificação de pessoa colectiva n.º 506099709;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020712.

Certifico que:
1.º Joaquim Raimundo Miranda Jorge, natural da freguesia e

concelho de Benavente, onde reside na Estrada da Foz, lote 1, rés-

-do-chão, esquerdo, casado com Maria Helena Rodrigues Almeida
Jorge, sob o regime da comunhão de adquiridos.

2.º Sara Teresa de Sousa Delgado Pereira, solteira, maior, natu-
ral da freguesia e concelho de Salvaterra de Magos, onde reside na
Urbanização da Coitadinha, lote 13.

Verifiquei a identidades dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 6961856 de 30 de Outubro
de 1998, e 11502831 de 7 de Fevereiro de 2000, ambos dos Servi-
ços de Identificação Civil.

E pelos primeiro e segundo outorgantes foi dito que pela presente
escritura, constituem entre si uma sociedade comercial por quotas
que se regerá pelas disposições constantes nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CULTURACTIVA � Papela-
rias, L.da, tem a sua sede na Rua de Fernando Figueiredo, lote 9, na
Vila das Areias, freguesia e concelho de Benavente.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos de
papelaria, jornais, revistas, artigos escolares, perfumes, bijutaria.
Agência de apostas mútuas e lotarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Joaquim Raimundo Miranda Jorge e Sara Teresa de
Sousa Delgado Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, os quais po-
derão ser não sócios.

2 � A gerência será ou não será remunerada conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Joaquim
Raimundo Miranda Jorge e Sara Teresa de Sousa Delgado Pereira,
e o não sócio Fernando da Conceição Pereira, casado, natural da
freguesia de Campia, concelho de Vouzela, residente na Urbaniza-
ção da Coitadinha, lote 13, Salvaterra de Magos.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo um deles necessariamente o sócio Joaquim Raimundo
Miranda Jorge.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios ou a ascendentes não care-
ce do consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

3 � O sócio cedente deverá comunicar por escrito, por carta
registada com aviso de recepção. à sociedade e aos sócios não
cedentes o projecto de cessão, para que possam exercer o direito
de preferência.

4 � Para o exercício de direito de preferência a sociedade de-
verá comunicar no prazo de 30 dias se o pretende, exercer ou não.

5 � Os sócios não cedentes têm o prazo de 30 dias a contar do
termo do prazo referido no número anterior para comunicar se pre-
tendem exercer o direito de preferência, ou não.

6 � As comunicações referidas nos n.os 4 e 5 deverão ser feitas
por escrito, por carta registada com aviso de recepção.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da

sociedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu ti-
tular.
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2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um
ou alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital, até ao montante global de
125 000,00 euros, nos termos e condições que forem deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições
a estabelecer em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127580

LOBATO & CRISTO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1287/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505864169;
número e data da apresentação: 01/020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 1/020704.
Facto: dissolução de sociedade, aprovação de contas em 22 de

Maio de 2002.

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127642

SONS E TONS � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 756/071196; identificação de pessoa colectiva n.º 503752460;
número e data da apresentação: DC 25/020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2001.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127646

AÇOMONTA � SOCIEDADE DE ARMADURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1299/020424; identificação de pessoa colectiva n.º 503402346;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/020618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Facto: transformação em sociedade anónima com alteração total
do pacto.

Inscrição n.º 9; apresentação n.º 2/020618 � Transformação em
sociedade anónima com alteração total do pacto, por deliberação de
12 de Setembro de 2001.

Capital: 200 000,00 euros, representado por 20 000 acções ao
portador, de 20,00 euros cada.

Sede: Rua Projectada á Rua de Egas Moniz, Pinhal da Misericór-
dia, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

Administração: a cargo de um administrador único, eleito por três
anos, com cuja intervenção a sociedade se obriga.

Fiscalização: a cargo de um fiscal único, eleito por três anos.
Nomeados em 12 de Setembro de 2001.

Administrador: António José Ramos Rodrigues, casado, Rua do
Comendador António Máximo de Carvalho, 60, Lambugeira,
Alenquer.

Fiscal: Manuel L. Brito & Associados, sociedade de revisores
oficiais de contas, Rua de Anchieta, 5, 3.º, Lisboa, representada pelo
Dr. Manuel Lázaro Oliveira Brito, casado, Avenida de Paris, 7, 2.º
esquerdo, Lisboa.

Suplente do fiscal único: Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro,
casada, Rua de Santo António, 75, 1.º, Faro.

1.º António José Ramos Rodrigues que outorga por si e na qua-
lidade de procurador de sua mulher Leonilde Alberto Ferreira Go-
mes Rodrigues, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia da Ventosa, concelho de Alenquer, residen-
tes na Rua do Comendador António Máximo de Carvalho, 60,
Lambugeira, Alenquer, números de identificação fiscal 135135419 e
185351000, conforme procuração, que arquivo, titular do bilhete de
identidade n.º 7359517, de 4 de Janeiro de 1999, dos Serviços de
identificação Civil de Lisboa.

2.º Joaquim Manuel Ramos Rodrigues, que outorga por si e na
qualidade de procurador de sua mulher Maria José Maçarico Mateus
Rodrigues, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, na-
tural ele da mesma freguesia da Ventosa, e ela da freguesia de
Aldeia Gavinha, concelho de Alenquer, residentes na Rua da Es-
cola Primária, Merceana, Alenquer, números de identificação fis-
cal 158190351 e 112826288, conforme procuração, que arquivo,
titular do bilhete de identidade n.º 5513701 emitido em 5 de Mar-
ço de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

3.º Paulo Alexandre Martinho Pereira Ribeiro, casado sob o re-
gime da comunhão de adquiridos com Elda Ivone Soares Rodrigues
Ribeiro, natural da freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal,
residente na Avenida do Dr. António Rodrigues Manito, 105, 2.º
esquerdo, em Setúbal, número de identificação fiscal 129191159,
titular do bilhete de identidade n.º 6941663, emitido em 20 de Abril
de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

4.º António José da Ascenção Costa, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos com Ana Paula Amaral Brizido Ascenção
Costa, natural de Moçambique, residente na Praceta de Pero
Escobar, 4, rés-do-chão, esquerdo, Terra do Moinho, Odivelas,
número de identificação fiscal 121947939, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 7874568 de 3 de Abril de 2001, emitido pelos serviços de
Identificação Civil em Lisboa.

5.º Marco Alexandre Ferreira Rodrigues, solteiro, maior, natural
da freguesia da Ventosa, concelho de Alenquer, residente na Rua
do Comendador António Máximo de Carvalho, 60, Lambugeira,
Alenquer, número de identificação fiscal 231131534, titular do bi-
lhete de identidade n.º 12006633, emitido em Lisboa, pelos Servi-
ços de identificação Civil, em 20 de Maio de 1997.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AÇOMONTA � Sociedade
de Armaduras, S. A.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Rua de Egas
Moniz, Pinhal da Misericórdia, Samora Correia, Benavente, que
poderá ser transferida para outro local do mesmo concelho, ou para
concelho limítrofe, por decisão do administrador único.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto a construção e montagem de estru-
turas de ferro, construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

A Sociedade funcionará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
200 000,00 euros e corresponde a 20 000 acções de 10,00 euros cada
uma.

ARTIGO 6.º

1 � Os títulos representativos das acções são ao portador, po-
dendo ser de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ou 10 000 acções.

2 � Os títulos representativos das acções são numerados e assi-
nados pelo administrador único ou por mandatários da Sociedade
para o efeito designados.
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ARTIGO 7.º

Por decisão do administrador único, com o parecer favorável do
fiscal único, a sociedade poderá elevar o capital social por uma ou
mais vezes até ao montante de 500 000,00 euros, nas condições que
vierem a ser fixadas por aquele administrador.

ARTIGO 8.º

No caso de aumento de capital os accionistas dispõem de direi-
to de preferência proporcional ao número de acções que possuírem,
quer na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas rela-
tivamente ás quais tal direito não tenha sido exercido.

Este direito, sob pena de prescrição, deve ser exercido no prazo
de um mês a contar da data da deliberação do aumento.

CAPÍTULO III
Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Os accionistas deliberam em assembleia geral regularmente
convocada e reunida ou nos termos do artigo 54.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

As deliberações dos accionistas são tomadas nos termos do arti-
go 373.º, n.os 2 e 3 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente que substituirá o presidente e por um secretário,
eleitos também em assembleia geral, por um período de três anos.

ARTIGO 12.º

As assembleia gerais são convocadas sempre que a lei o deter-
mine, ou o administrador único, ou revisor oficial de contas o en-
tendam conveniente, devendo os accionistas depositar na sede so-
cial, com oito dias de antecedência em relação à data da assembleia,
as suas acções, para efeito de poderem nela participar.

ARTIGO 13.º

A assembleias geral não poderá deliberar em primeira convoca-
tória sem que estejam presentes ou representados accionistas que
detenham acções correspondentes a pelo menos metade mais um
voto do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � Excepcionadas as deliberações expressamente reguladas de
forma diversa no Código das Sociedades Comerciais para as quais
carece de maioria qualificada, a assembleia geral delibera por mai-
oria simples.

2 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primei-
ros meses de cada ano, designadamente para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência.
e) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este pacto.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único, eleito em
assembleia geral por períodos de três anos, sendo admitida a sua reeleição.

2 � O administrador é dispensado de caucionar a sua responsa-
bilidade.

3 � O administrador pode ou não ser remunerado, devendo,
anualmente, na assembleia a que se refere o artigo 376.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais deliberar-se sobre o assunto.

ARTIGO 17.º

1 � Compete ao administrador único, sem prejuízo das demais atri-
buições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos, nomeadamente:

Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
compreendidas no objecto social.

Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções judiciais, confessar, desistir ou transigir sobre
o objecto das mesmas, bem como comprometer-se em arbitragens.

Adquirir, alienar, permutar, locar ou onerar bens imóveis ou
móveis, incluindo nestes últimos acções e obrigações.

Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que repu-
tar convenientes.

Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças,
extractos de facturas e outros títulos de crédito.

ARTIGO 18.º

A Sociedade obriga-se com a intervenção do administrador úni-
co podendo, todavia, constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, nos termos
da lei.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 19.º

A fiscalização da Sociedade compete a um fiscal único, revisor
oficial de contas, eleito pela assembleia geral, por um período de
três anos, podendo ser reeleito.

ARTIGO 20.º

As atribuições do fiscal único são as determinadas pela lei.

CAPÍTULO VI
Aplicação de resultados e disposições finais

e transitórias

ARTIGO 21.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço destinar-se-ão:
a) Para reserva legal 5% até que esta complete 20% do respec-

tivo capital social;
b) Para formação ou reintegração das reservas especiais e quais-

quer outros destinos aprovados em assembleia geral, representati-
va de, pelo menos, três quartos do capital social, as quantias para
tanto respectivamente fixadas, com observância do disposto na lei;

c) Para dividendos, o saldo restante.

ARTIGO 23.º

A Sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e em confor-
midade com as deliberações da assembleia geral e de igual forma
se procederá à sua liquidação e partilha.

ARTIGO 24.º

Disposições transitórias

Nomeiam como administrador único: António José Ramos
Rodrigues.

Nomeiam como fiscal único Manuel L. Brito & Associados, so-
ciedade de revisores oficiais de contas n.º 149, com sede na Rua
de Anchieta, 5, 3.º em Lisboa, número de identificação de pessoa
colectiva 504012681, representada pelo Dr. Manuel Lázaro Oliveira
Brito, revisor oficial de contas n.º 850, casado, residente na Ave-
nida de paris, 7, 2.º esquerdo, em Lisboa.

Nomeiam como suplente do fiscal único: Rosalba Maria Cocco
Mercante Ferro, revisora oficial de contas n.º 1024, casada, residente
na Rua de Santo António, 75, 1.º, em Faro.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127648

TRANSMURTEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1011/000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504684094;
número e data do depósito de contas: DC2/020624.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2001.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127654

PRESENÇA MÉDICA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1119/001228; identificação de pessoa colectiva n.º 505268280;
número e data da apresentação: 22/001228.

Certifico que:
Paulo José Sintra de Jesus Silva casado com Ana Carla da Veiga

Ferreira Reis Camões Sintra Silva, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Quinta de São João, 5, 6.º, esquer-
do, Castanheira, Vila Franca de Xira.

João Carlos Gouveia Monteiro Morais e Maria Isabel de Sousa
Monteiro Morais, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente no Bairro de Santa Cruz, lote 8, Benavente.

João Miguel Ferreira D�Oliveira Esteves, solteiro, maior, residen-
te na Avenida de Assis Chateaubriand, 29, 3.º esquerdo, Oeiras e
São Julião da Barra, Oeiras.

Sandra Isabel dos Santos Pereira Poge, solteira, maior, residente
na Rua do Bocage, 74, 1.º esquerdo, Parede, Cascais.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas nos termos constantes dos artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Presença Médica � Serviços
Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de Santa Cruz, lote 8,
freguesia e concelho de Benavente.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços médicos especia-
lizados.

ARTIGO 3.º

O capital é de 7500 euros, encontra-se integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas iguais,
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127699

F. A. M. C. � COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1320/020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506206190;
número e data da apresentação: 8/020702.

Certifico que Fernando Manuel Nunes Martins e mulher Maria
Alexandra Rodrigues Baltazar Martins que também usa Alexandra
Martins, casados no regime da comunhão de adquiridos, residen-
tes na Rua de José Conceição Bento, lote D, 1.º, frente, Consola-
ção, Atouguia, Peniche.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas nos termos constantes dos artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. A. M. C. � Comércio de
Produtos e Equipamentos de Cosmética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida O Século, loja 33,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
e equipamentos de cosmética e estética.

ARTIGO 3.º

1 � O capital é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser
remunerada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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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.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127685

TINTAS GULVELAC II, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1324/020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506211835;
número e data da apresentação: 3/020716.

Certifico que José João dos Reis, número de identificação fiscal
130428256, natural da freguesia de Maçainhas de Baixo, concelho
da Guarda, casado com Elsa dos Santos Reduto João dos Reis sob
o regime da comunhão geral, residente na Avenida da República,
60, 7.º direito, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 557442, de 28 de Fevereiro de 2002, pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido bilhete de
identidade.

E por ele foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas nos termos

constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tintas Gulvelac II, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro de Negócios Vale
Tripeiro, lote 10 H, Vale Tripeiro, freguesia e concelho de Benavente.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria e comércio de tin-
tas e vernizes.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único, encontrando-
-se realizado em dinheiro e apenas quanto a 50% da sua participa-
ção, devendo o remanescente ser realizado no prazo de cinco anos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

2 � Para vincular 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 e não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-

tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000127688

SARDOAL

ANTERO JOAQUIM DA SILVA, GASPAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 116/
970514; data da apresentação: 020608.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000127565

O ROMANO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 62/
931015; data da apresentação: 020608.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000127564

BASÍLIO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 132/
981223; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/020208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe os sócios de-
liberaram, por unanimidade, aumentar o capital social de 400 00$
para 5000 € sendo o valor do aumento de 602 410$ realizado em
dinheiro, subscrito em 421 687$, pelo sócio Pedro Manuel de Je-
sus Basílio e em 180 723$, pelo sócio Ricardo Bruno Garcia Lou-
renço, redenominar o capital em euros, e alterar o artigo 3.º do res-
pectivo pacto social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 €, e corresponde à soma de duas quotas sendo uma no valor
de 3500 € pertencendo ao sócio Pedro Manuel Jesus Basílio e outra
do valor nominal de 1500 € pertencendo ao sócio Ricardo Bruno
Garcia Lourenço.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000127204

TOMAR

CONSTRUÇÕES CALVINOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1934;
identificação de pessoa colectiva n.º 505409950.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
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tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127442

OURIVESARIA SÃO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1425;
identificação de pessoa colectiva n.º 503329622.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127439

RIMAFILE 300 � ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1506;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513636.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127437

RESTAURANTE CONVÍVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503509221.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127433

CARLOS ANTÓNIO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 500327262.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código das Sociedades Comerciais.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127432

MOINAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1782;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192694.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127430

QUINTA DA GRACINDA MATEUS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1401;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295590.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127429

PERCÉRMICA � PERALVA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1005;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289171.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127428

NIDORAN � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1985;
identificação de pessoa colectiva n.º 505549298.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127668

SOTORRES � TRANSPORTES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 966;
identificação de pessoa colectiva n.º 502216786.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127666

ITSE � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SISTEMAS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1936;
identificação de pessoa colectiva n.º 505050927.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127665

JOÃO, ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1777;
identificação de pessoa colectiva n.º 504363212.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127664
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CLIMEVET � CLÍNICA MÉDICO-VETERINÁRIA DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1742;
identificação de pessoa colectiva n.º 504279076.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127662

ADELINO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1686;
identificação de pessoa colectiva n.º 504084810.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127660

PERUAVES � AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 740;
identificação de pessoa colectiva n.º 501468382.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127656

PÚBLICO ALVO � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1521;
identificação de pessoa colectiva n.º 503557633.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127655

SARCIL � SOCIEDADE DE AREIAS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 500853770.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000126825

SALVADOR & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 670;
identificação de pessoa colectiva n.º 501279547.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000127826

AUTO MECÂNICA TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 73;
identificação de pessoa colectiva n.º 500036179.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000120828

SEAT � SOCIEDADE DE EXTRACÇÃO
DE AREIAS DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 500780013.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000126830

TOMCEL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1019;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327774.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

15 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000126050

AGROIDANHA � PECUÁRIA E COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1104;
identificação de pessoa colectiva n.º 501713107.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000126046

ROUTEPARK � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1908;
identificação de pessoa colectiva n.º 505026120.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000126041
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MAQUITUNES � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1746;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291173.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em
epígrafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2001 e respec-
tivos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000126037

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

GERARDO ROMANO � TORREFACÇÃO
E COMÉRCIO DE CAFÉ, L.DA

Sede: Rua do Almocreves, 14, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 470/970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503869597.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127652

ALCONSER CONSERVAS DE PEIXE, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira de Alcácer do Sal, lote 27,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 523/990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504369709;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: (of.) 2/020808.

Certifico que José André Canhoto Antunes, renunciou à gerên-
cia da sociedade supra em 31 de Julho de 2002, tendo sido nome-
ado gerente Anabela Simão Correia Rocha.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127470

ALCONSER CONSERVAS DE PEIXE, L.DA

Sede: Zona Industrial Ligeira de Alcácer do Sal, lote 27,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 523/990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504369709;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/020808.

Certifico que a sociedade supra alterou parcialmente o contrato no
que respeita ao seu artigo 6.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � (Mantém-se.)

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou deposita-
do na pasta respectiva.

8 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127468

SACRAMENTO & SILVA FERREIRA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 18, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 458/051196; identificação de pessoa colectiva n.º 503748706.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127650

ENSUAS � EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
DE ALCÁCER DO SAL, E. M.

Sede: Praça de Pedro Nunes, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 1/991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504720295.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127641

TÁXIS SALATIANOS, L.DA

Sede: Rua Principal, Arez, 10 e 11, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 579/010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505409682.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127639

EDMUNDO C. FERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Carrasqueira, Comporta, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 547/991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504751646.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127637

DISTRIBUIDORA ALCACERENSE, COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Sede: Estrada do Torrão, Copsado, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 531/990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504423495.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 1000127636

ALCOCHETE

FOUR NOTES, CONSULTING, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Grilo Evangelista, 3, 3.º A,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 455/090502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
090502.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 216 � 18 de Setembro de 2002 19 957

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, a fls. 84 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 74, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Jorge Armando Morais Ferreira Magalhães, Luís Miguel da Cos-
ta, João Manuel Ferreira Bicho.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Four Notes, Consulting, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Grilo
Evangelista, 3, 3.º A, freguesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria na área das tecnologias de informação, desenvolvimento
e comercialização de software e equipamento informático, assistên-
cia técnicas nas referidas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
do valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de quatro 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 aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, na participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Jorge Armando Mo-
rais Ferreira Magalhães.

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.

Certifico que está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125908

BRIDGESTONE/FIRESTONE PORTUGUESA � SOCIEDADE
DE IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

DE BORRACHA, L.DA

Sede: Urbanização do Passil, lote 96-A, Passo, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 423/911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502633050.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125935

FABRICOR � INDÚSTRIA PREPARAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE CORTIÇA, S. A.

Sede: Estrada Municipal 502, Pinheiro da Cruz,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 404/880531; identificação de pessoa colectiva n.º 501988424.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125933

JORBELA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Artur Garret, 37, rés-do-chão, direito,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 387/180701; identificação de pessoa colectiva n.º 505606674;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/050602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o pacto
social quanto ao artigo 1.º n.º 1 e artigos 2.º e 3.º, ficando os mesmos
com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JORBELA � Sociedade de
Construções, L.da

2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
30 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge dos
Santos Pedrosa e Anabela da Graça Jorge.

2 � Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares até ao montante de cinco vezes o capital social.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125929

ANÍBAL MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 25, Canto do Pinheiro,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 361/950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503461920;
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das apresen-
tações: 5 e 6/160702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 3.º e 4.º, ficando os mesmos com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, repre-
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sentado por quatro quotas: uma do valor nominal de 2500 euros e outra
do valor nominal de 500 euros, ambas pertencentes ao sócio Aníbal da
Costa Martins, uma do valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio
Tiago Francisco Martins Pereira e uma do valor nominal de 1500 euros
pertencente ao sócio António de Carvalho Coelho Afonso.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, sen-
do que o montante global das prestações não poderá ser superior a três
vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me deliberado em assembleia geral, será exercida por três geren-
tes, sócios ou não.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura conjunta
de dois gerentes.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 9, apresentação n.º 5/160702 � Facto: Nomeação de

gerentes (posterior à apresentação n.º 6/160702).
Gerentes: Tiago Francisco Martins Pereira e António de Carva-

lho Coelho Afonso.
Data da deliberação: 1 de Julho de 2002.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125927

LUSITANOPNEUS � SOCIEDADE LUSITANA DE PNEUS, S. A.
Sede: Cabeços, Parque Industrial do Batel,

2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 349/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503517356;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/040702.

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

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 3/040702.
Facto: Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2002/2005.
Conselho de administração: presidente � José Amaral da Veiga

Carvalho, casado, residente na Avenida de 25 de Novembro de
1975, 2, 11C, Miraflores, Algés; vogais: Inácio Batista Ribeiro,
casado, residente na Quinta das Palmeiras, Rua de Esmeralda
Miquelino, Aveiras de Cima; e José Carlos Henriques Branco, ca-
sado, residente na Rua de Alves Roçadas, 78, 3.º, apartado 26, Vila
Nova de Famalicão.

Conselho fiscal: presidente � Susana Teresa Silvestre Rodrigues,
solteira, maior, residente na Ponte da Couraça, Estrada Nacional n.º 1,
apartado 95, Carregado; vogais: Susana Ferlov Ribeiro Bernardo,
casada, residente em Moradia Bernardo, Estrada Camarária de Ca-
choeiras, Vila Franca de Xira; Dr. José de Sousa Santos, revisor oficial
de contas n.º 804 em representação da firma Sousa Santos & Associa-
dos, sociedade de revisores oficiais de contas, com sede na Avenida de
Guerra Junqueiro, 26, 1.º, esquerdo, Lisboa; suplente: Dr. António Ma-
ria Veiga Anjos, revisor oficial de contas n.º 440.

Certifico que está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125923

LUSITANOPNEUS � SOCIEDADE LUSITANA DE PNEUS, S. A.

Sede: Cabeços, Parque Industrial do Batel,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 349/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503517356;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/060602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 300 000 euros, dividido e representado por 60 000 ac-
ções ordinárias com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão ao portador, mas poderão ser nominativas,
ou ao portador registadas, tituladas ou escriturais, e reciprocamen-
te convertíveis, a pedido de qualquer accionista, a cargo de quem
ficam as respectivas despesas de conversão.

3 � No entanto, a possibilidade de conversão fica dependente da
autorização a prestar pelo conselho de administração que, para tanto,
fica a dispor de plenos poderes.

4 � A Sociedade poderá emitir todos os tipos de acções autori-
zados por lei.

5 � Na transmissão de acções será sempre dada preferência aos
accionistas em primeiro lugar, e à Sociedade depois após decisão
favorável em assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

6 � As acções são representadas por títulos de 1, 10, 100 e
1000 acções.

7 � Os títulos representativos das acções, e bem assim os repre-
sentativos das obrigações serão assinados por dois administradores,
podendo uma assinatura ser chancela.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125921

VENTURA MARGARIDO � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Barroca D�Alva, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 205/121098; identificação de pessoa colectiva n.º 504254529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125823

OJC � CONSULTORIA EMPRESARIAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vale de Mouros, lote 3, sítio das Hortas,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 210/981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504262513;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/27062002.

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

ARTIGO 1.º

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Vale de Mouros,
lote 3, sítio das Hortas, freguesia de Alcochete, concelho de
Alcochete.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125818

OJC, CONSULTORIA EMPRESARIAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Praia, lote 5, 1.º, esquerdo,
Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 210/981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504262513;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/271201.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

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.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

27 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125813

SERRAÇÃO MECÂNICA CENTRAL DE ALCOCHETE, L.DA

Sede: Rua da Praia, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 224/600104; identificação de pessoa colectiva n.º 500562237.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125808

PINTO E DULCELINA � TÁXI, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Praia, lote 1, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 362/140501; identificação de pessoa colectiva n.º 505421437;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/290402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o pacto
social quanto ao artigo 1.º, n.º 2 e artigo 4.º, ficando os mesmos com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta da Praia,
lote 1, freguesia de Samouco, concelho de Alcochete.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
eleita em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente, nos termos da lei.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125861

CAVALLERI & VASCONCELOS � CARNES, S. A.

Sede: Parque Industrial do Batel,
sítio ou lugar do Brasileiro, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 331/991021; identificação de pessoa colectiva n.º 503853534;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 1/130602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 1 600 000 euros,
integralmente realizado, representado por 320 000 acções, no valor
nominal de 5 euros cada uma.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125913

MARLMÓVEL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta do Passil, Rego da Amoreira, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 323/290900; identificação de pessoa colectiva n.º 505092360.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125911

NOVA EMPRESA DA PRAÇA DE TOUROS DE ALCOCHETE, L.DA

Sede: Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 312/350524; identificação de pessoa colectiva n.º 500569339;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 1/050702.

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

Inscrição n.º 18, apresentação n.º 1/050702.
Facto: Nomeação de gerentes para o triénio de 2002/2005.
Gerentes nomeados: João Manuel Rodrigues Dias de Sousa, ca-

sado, Quinta da Atalaia, Alcochete; Maria do Carmo da Silva Cruz
Alves, casada, Quinta das Sesmarias, Canha; e Estevão Martins,
casado, Rua da Sociedade Farmacêutica, 60, rés-do-chão, direito,
Lisboa.

Data da deliberação: 9 de Março de 2002.

Certifico que está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125909

PREMEAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 1 e 3, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 306/190500; identificação de pessoa colectiva n.º 504926527.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125904

CENTRO VETERINÁRIO DR.A HELENA ALMEIDA, L.DA

Sede: Sítio do Pinheiro da Cozinha, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 297/120400; identificação de pessoa colectiva n.º 504871404.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

22 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125901
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DOMANUEL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ciprião de Figueiredo, 7, 1.º,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 458/010702; inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e datas
das apresentações: 1/010702 e 1/300702.

Certifico que por escritura lavrada no 14.º Cartório Notarial de
Lisboa, a fls. 35.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 1194-C, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.ª Maria Alice Gonçalves Bernardo Pires, natural da freguesia e
concelho de Alcochete, casada com José António Matos Pires sob o
regime da comunhão de adquiridos e residente na Rua de Ciprião de
Figueiredo, 7, 1.º, em Alcochete, contribuinte fiscal n.º 132148030;

2.º António Carlos Bernardo Pires, natural da freguesia e conce-
lho de Alcochete, casado com Helena Isabel Batista Marchão Pi-
res sob o regime da comunhão de adquiridos e residente com a
anterior, contribuinte fiscal n.º 195992601.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 4607309, de 10 de
Dezembro de 1999 e 9852207, de 13 de Dezembro de 2001, am-
bos emitidos em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

E pelos outorgantes foi dito:
Que pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas que vai adoptar a firma DOMANUEL �
Actividades Hoteleiras, L.da que vai ter a sua sede na Rua do Dr.
Ciprião de Figueiredo, 7, 1.º, na freguesia e concelho de Alcochete
que terá por objecto o comércio e indústria de actividades hotelei-
ras, nomeadamente, bar, snack-bar, restaurante e ainda, pastelaria,
padaria e gelataria; comércio e indústria de mini-mercado e de su-
permercado, nomeadamente de todos os géneros alimentares; im-
portação e exportação de todos os produtos destinados às activida-
des anteriores, com o capital social de 5000 euros, integralmente
realizado em dinheiro, a qual se regerá pelo contrato constante do
documento complementar elaborado, nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado que fica a fazer parte integrante
desta escritura e cujo conteúdo conhecem perfeitamente, pelo que
dispensam a sua leitura.

Que são da responsabilidade da sociedade todas as despesas de
constituição e registo, ficando desde já autorizada a gerência a pro-
ceder ao levantamento do capital social depositado na instituição
bancária adiante mencionada, nos termos do artigo 202.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, a fim de fazer face às ditas despe-
sas e à aquisição de bens e equipamentos necessários à prosse-
cução imediata do objecto social.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOMANUEL � Actividades
Hoteleiras, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Ciprião de
Figueiredo, 7, 1.º, na freguesia e concelho de Alcochete.

2 � A gerência está autorizada a deslocar a sede, dentro do
mesmo concelho ou para outro limítrofe, bem como a criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de activida-
des hoteleiras, nomeadamente, bar, snack-bar, restaurante e ainda,
pastelaria, padaria e gelataria; comércio e indústria de mini-merca-
do e de supermercado, nomeadamente de todos os genéricos alimen-
tares; importação e exportação de todos os produtos destinados às
actividades anteriores.

ARTIGO 4.º

É livremente permitida a participação da sociedade em agrupa-
mentos complementares de empresas, bem como quaisquer socie-
dades de responsabilidade limitada.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e está dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 3000 euros da sócia Maria Alice Gonçalves Bernardo Pi-
res e uma do valor nominal de 2000 euros do sócio António Carlos
Bernardo Pires.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência é exercida por um ou mais gerentes, sócios ou
não que a assembleia geral designar.

2 � A gerência é eleita pelo prazo de dois anos e a assembleia
geral deliberará se é remunerada ou não.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade obriga-se, para todos os actos, com a interven-
ção de um gerente.

2 � Fica vedado à gerência, celebrar quaisquer negócios estra-
nhos ao objecto social.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre, a não sócios só é
permitida com o consentimento da sociedade prévio da sociedade.

2 � O sócio que pretenda transmitir a sua quota a um não só-
cio dará preferência na aquisição da mesma ao outro sócio.

ARTIGO 9.º

1 � A amortização de quotas pela sociedade é permitida nos
casos previstos na lei e neste contrato.

2 � A sociedade pode amortizar quotas nos casos de: quotas
próprias da sociedade; morte, interdição ou falência de sócio, trans-
missão de quotas não consentida pela sociedade, ou em desrespei-
to pelos direitos de preferência consagrados neste contrato, arres-
to, penhora, arrematação, adjudicação ou venda judicial ou fiscal,
condenação de sócio, como autor ou cúmplice, por qualquer crime
doloso contra o património ou o bom nome da sociedade ou con-
tra sociedade participada que com ela esteja em relação de domí-
nio ou de grupo, condenação de sócio, como autor ou cúmplice, por
qualquer crime doloso contra a pessoa ou património de outro sócio
ou do seu cônjuge, descendente, ascendente, adoptante ou adoptado.

3 � A sociedade pode em alternativa à amortização de quota
adquiri-la ou autorizar a sua aquisição por sócio ou por não sócio.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/300702 � Facto: Nomeação de
gerentes.

Gerentes: Maria Alice Gonçalves Bernardo Pires e António
Carlos Bernardo Pires.

Data da deliberação: 18 de Junho de 2002.
A Conservadora, Maria José Catarino Castanho.

Certifico que está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125937

ILDA DUARTE � JÓIA � OURIVESARIA, L.DA

Sede: Rua do Catalão, 7, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 462/300702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
300702.

Certifico que por escritura lavrada no 23.º Cartório Notarial de
Lisboa, a fl. 127 do livro de notas para escrituras diversas n.º 301-F,
foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguin-
te contrato:

1.ª Ilda Maria dos Santos e Silva Duarte;
2.º Vítor Dinis Lobato Lopes.
E declararam:
Que celebram entre si um contrato de sociedade comercial por

quotas que se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ilda Duarte � Jóia � Ouri-
vesaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Catalão, 7, na fre-
guesia e concelho de Alcochete.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou estrangeiro, e mudar a sede den-
tro do mesmo concelho ou para outro limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra e venda de artigos de ouri-
vesaria, joalharia e relojoaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Ilda Maria dos
Santos e Silva Duarte e Vítor Dinis Lobato Lopes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a
cargo de ambos os sócios que desde já ficam designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando seja arrestada, arrolada, penhorada ou sujeita a qual-

quer outro procedimento judicial, cautelar, fiscal ou administrativo;
c) Quando, por motivo de divórcio ou separação judicial de bens

e ou de pessoas e bens, a quota não ficar na titularidade do sócio;
d) Quando for cedida sem o consentimento da sociedade, sendo

este devido.
§ 1.º A contrapartida da amortização, salvo disposição legal em

contrário, será a resultante do último balanço aprovado em
assembleia geral ou outro feito especialmente para o efeito, e paga
em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, sem vencimen-
to de juro, vencendo-se a primeira na data da deliberação.

§ 2.º A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,
posteriormente, por deliberação dos sócios, poderá, em sua substi-
tuição, ser dividida em duas ou mais novas quotas destinadas a ser
cedidas a um ou mais sócios ou a terceiros.

ARTIGO 10.º

Os lucros de exercício, depois de deduzida a reserva legal, terão
o destino que for deliberado em assembleia geral.

Certifico que está conforme o original.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125941

QUINAVIVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Helder Antõno, lote 6, loja 5,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 195/040998; identificação de pessoa colectiva n.º 504231227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125676

LUISEME � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sítio da Lagoa da Cheia, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 174/950619; identif icação de pessoa colectiva
n.º 503479519; inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 2 e 3/240502.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde a uma única quota, no valor nominal
de 25 000 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Almeida de
Figueiredo Carneiro.

§ único. A sociedade constituirá reserva legal até atingir 50% do
capital social.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125679

JOAQUIM SILVA DIAS, L.DA

Sede: Lugar de Passil, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 172/921217; identif icação de pessoa colectiva
n.º 502892609.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125680

GABINETE D�EL-REI � CONTABILIDADE E PROJECTOS
ECONÓMICOS, L.DA

Sede: Largo de S. João, 17, rés-do-chão, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 160/920313; identif icação de pessoa colectiva
n.º 502727004; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 8/26032002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de 2500 euros pertencente a Augusta Maria e outra
no valor de 2500 euros pertencente a Manuel Antónia.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

26 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125682

ANTÓNIO M. COSTA � CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Cercal de Baixo, São Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 157/980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504183230.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125684

PANIFICADORA IDEAL DE ANTÓNIO A. M. BRAZ & FILHOS, L.DA

Sede: Lagoa da Cheia, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 151/940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503150967.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125686

ALIBEEF � AGRUPAMENTO DE PRODUTOS DE BOVINOS,
OVINOS E CAPRINOS, C. R. L.

Sede: Quinta do Passil, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 4/
990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504938681; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/070102.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 3/070102 �
Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2002/2004 � Pro-
visória por dúvidas.

Direcção: presidente � Diamantino de Jesus Lagoa; vice-
-presidente: António Hermínio Almeida Chula; tesoureiro: Vítor
Manuel Mota Menino; secretário: Cândido Manuel Rocha Ribeiro;
vogal: José Miranda Martins, casado; 1.º suplente: Delfim de Jesus
Morgado; 2.º suplente: António Manuel Ramalho Guerra.

Conselho fiscal: presidente � Sociedade Agrícola Central da
Amendoeira, L.da, Herdade da Amendoeira, Vale D�Açor, Mértola,
representada por Manuel Pereira Cortes Cavaco, casado; vogais: A.
Júlio & Santos � Sociedade Agro-Pecuária, L.da, Fonte da Vaca,
CCI 2291, Pinhal Novo, representada por Júlio Gabriel Caseiro
Almeida, casado; e Joaquim Manuel Antunes de Sousa.

A Conservadora, Maria José Catarino Castanho.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 3/200302 �
Convertida. O nome do secretário é Cândido Manuel de Jesus Ribeiro.

Certifico que está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000126018

GARRET & ROSENDO � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua de Maria Lamas, lote 31, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 15/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503901814; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/280302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o pacto
social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e encontra-se dividido em duas quotas, uma de
2500 euros pertencente ao sócio, Paulo Jorge Besugo Rosendo e
uma de 2500 euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Baia Garret.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000126013

AL-FOZ II � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S. A.

Sede: Empreendimentos Alfoz, Avenida de D. Manuel I,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 34/
940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503219541; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/150502.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, n.º 1, ficando o mesmo com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social inteiramente subscrito em dinheiro é de
2 500 000 euros, e está dividido por 500 000 acções do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000126010

NPNG � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Século, Terra Nova, 57, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 453/
020502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020502.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal a fls. 60 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 141, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato: Nuno Paulo Moreira
de Nunes Grade, divorciado, natural da freguesia de Samouco, con-
celho de Alcochete e residente na Rua de Rui de Sousa Vinagre,
37, Samouco, Alcochete.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 5527237, de 12 de Março de 1999, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito:
Que, constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, da

qual é o único sócio, e que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NPNG � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Século, Terra Nova,
57, Samouco, freguesia do Samouco, concelho de Alcochete.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade da construção civil e
prestação de serviços de manutenção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7482 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios 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, mesmo que
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o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de registo deste contra-
to na competente Conservatória no prazo de três meses a contar de
hoje.

Certifico que está conforme o original.

2 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125991

JARDINS DA SERRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Rui de Sousa Vinagre, 24, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 451/2304002; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/230402.

Certifico que por escritura lavrada no 1.º Cartório Notarial de
Setúbal, a fls. 21 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 233-J, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º António Figueirinha Marreiros, divorciado, natural da fregue-
sia de Santa Maria, do concelho de Odemira, com residência habi-
tual na Rua do 1.º de Maio, 2, 1.º, direito, em Alcochete, contri-
buinte fiscal n.º 173036023.

2.ª Isabel Maria da Silva Cardoso, solteira, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Alcochete, com residência habitual na mesma
morada da Rua do 1.º de Maio, contribuinte fiscal n.º 195356810.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 60212154, de 14 de
Julho de 1999 e 8568267, de 20 de Novembro de 1995, ambos de
Lisboa.

E, por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, com a firma Jardins da Serra � Investimen-
tos Imobiliários, L.da, com sede na Rua de Rui de Sousa Vinagre,
24, freguesia do Samouco, do concelho de Alcochete, com o capi-
tal social de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$.

A mencionada sociedade cujo objecto consiste em compra e ven-
da de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, gestão, pro-
moção e construção civil, reger-se-á pelos artigos constantes do
documento complementar anexo que arquivo, elaborado nos termos
do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, cujo conteúdo as
outorgantes declaram conhecer perfeitamente.

Pelos outorgantes foi mais dito:
Que o gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamen-

to do capital social, depositado no Banco Espírito Santo, S. A.,
agência de Malveira, com vista a utilizá-lo para pagamento de des-
pesas de constituição, registo e instalação da sociedade que são da
sua responsabilidade.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Jardins da Serra � Investi-
mentos Imobiliários, L.da, com sede na Rua de Rui de Sousa Vina-
gre, 24, freguesia do Samouco, concelho de Alcochete, com o car-
tão provisório de identificação de pessoa colectiva e entidade
equiparada com o n.º 505547503.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou extinguir delegações, filiais, sucursais ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, re-
venda dos adquiridos para esse fim, gestão, promoção e constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas com o valor nominal

de 2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
António Figueirinha Marreiros e Isabel Maria da Silva Cardoso.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir, livremente, participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou parte de quotas entre sócios é livre,
porém, a cessão de quotas a não sócios, fica dependente do consen-
timento da sociedade, ficando a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar, com direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade compete aos gerentes eleitos em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

§ 1.º Para vincular validamente a sociedade é necessária a assi-
natura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o sócio António Figueirinha
Marreiros.

Certifico que está conforme o original.

23 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125988

H DE ABITAÇÃO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Rui de Sousa Vinagre, 24, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 450/230402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
230402.

Certifico que por escritura lavrada no 15.º Cartório Notarial de
Lisboa, a fl. 31 do livro de notas para escrituras diversas n.º 281,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º Isabel Maria da Silva Cardoso, solteira, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Alcochete, e aí residente na Rua do 1.º de
Maio, 2, 1.º, direito, número de identificação fiscal 195356810;

2.º António Figueirinha Marreiros, divorciado, natural da fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Odemira, residente na morada
anterior, número de identificação fiscal 173036023.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade, n.os 8568267, de 12 de Setembro de 2001, e
6021215, de 14 de Julho de 1999, emitidos em Lisboa, pelos Ser-
viços de Identificação Civil.

E pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelo contrato social constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H de ABITAÇÃO � Investi-
mentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Rui de Sousa
Vinagre, 24, freguesia do Samouco, concelho de Alcochete.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir delegações, filiais, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Isabel Maria da Silva Cardoso e António Figueirinha
Marreiros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, a não sócios depende
sempre do consentimento da sociedade.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente, participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes eleitos em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, com a assinatura de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Figueirinha
Marreiros.

Certifico que está conforme o original.

23 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125985

DRAGAPOR � DRAGAGENS DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Avenida de D. Manuel I, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 445/861031; identificação de pessoa colectiva n.º 500792950;
inscrição n.º 29, inscrição n.º 30 e inscrição n.º 31; números e data
das apresentações: 1, 2, 3 e 4/240402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto aos artigos: 2.º, n.º 1 e n.º 2; 4.º, n.º 1 e n.º 2;
5.º; 6.º, n.º 1 e n.º 2; 7.º, n.º 1 e n.º 6 e suprimido o n.º 7; 8.º,
alínea f); 9.º, n.º 3 e aditado o n.º 4; 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º
e 20.º, e suprimidos os artigos 21.º e 22.º

ARTIGO 2.º

1 � A duração da sociedade é por tempo indeterminado e a sua
sede é em Alcochete, Avenida de D. Manuel I.

2 � Por deliberação do conselho de administração poderá a so-
ciedade criar em qualquer ponto do território nacional, ou fora dele,
agências, delegações ou qualquer outra forma de representação e,
bem assim, transferir a sede social dentro do concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 3 355 000 euros, dividido em
671 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e noutros bens que inte-
gram o activo social.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 50, 1000, 10 000 ou mais acções,
podendo o conselho de administração emitir certificados provisó-
rios ou definitivos representativos de qualquer número de acções.

ARTIGO 5.º

As acções podem ser alienadas livremente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá emitir quaisquer títulos de dívida nos
termos da legislação aplicável, designadamente warrants e obriga-
ções convertíveis.

2 � A sociedade poderá acordar com os accionistas a realização
de prestações acessórias, em qualquer das suas modalidades,
designadamente suprimentos ou prestações suplementares de capital.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é formada pelos accionistas com direito
a voto.

6 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas deverão indi-
car, por carta dirigida ao presidente da mesa, quem os representa-
rá na assembleia geral.

ARTIGO 8.º

f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos so-
ciais.

ARTIGO 9.º

3 � Considera-se desnecessária a convocação pela forma
indicada sempre que à assembleia compareçam todos os sócios.

4 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é
renovável.

ARTIGO 14.º

É proibido aos membros do conselho de administração assinar em
nome da sociedade quaisquer actos ou contratos que digam respei-
to a negócios estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fi-
anças, abonações e outros semelhantes, ou assumirem obrigações
ou responsabilidades estranhas aos interesses da sociedade.

ARTIGO 15.º

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

2 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria dos votos presentes, tendo
o presidente, ou quem legalmente o substitui, voto de qualidade.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
b) Pela assinatura dos mandatários constituídos no âmbito do

correspondente mandato.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

administrador.
ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um conselho
fiscal, composto por um presidente, dois vogais efectivos e um
suplente, todos eleitos em assembleia geral.

2 � Um dos vogais efectivos será revisor oficial de contas.
3 � O mandato dos membros do conselho fiscal é de três anos

e é renovável.
4 � Por deliberação da assembleia geral poderão as funções do

conselho fiscal ser cometidas a uma sociedade revisora de contas.

ARTIGO 18.º

Permanecem ao serviço da DRAGAPOR, S. A., mantendo idên-
tico vínculo contratual e todos os direitos adquiridos, incluindo a
contagem de tempo de antiguidade, os trabalhadores que já se en-
contravam ao serviço da Sociedade Portuguesa de Dragagens, L.da,
à data da sua fusão com a DRAGAPOR, S. A.

ARTIGO 19.º

O regime jurídico do pessoal é definido:
a) Pelas leis gerais do contrato individual de trabalho;
b) Pelas convenções colectivas de trabalho a que a empresa es-

tiver obrigada;
c) Pelas demais normas que integrem o estatuto do pessoal da

empresa, elaborado pelo conselho de administração.

ARTIGO 20.º

Os resultados do exercício, quando positivos, devem ser aplica-
dos prioritariamente na cobertura de reserva legal e na cobertura de
prejuízos de anos anteriores, devendo o remanescente ser aplicado
pela assembleia geral, nos termos da lei.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 31, apresentação n.º 4/240402 � Facto: nomeação

dos órgãos sociais para o triénio de 2002/2004.
Conselho de administração: presidente � Engenheiro Theodorus

L. Baartmans, casado; vice-presidente: engenheiro Hendricus Petrus
Maria Sanders, casado; administrador: Pieter Venis, casado, todos
residentes na Avenida de D. Manuel I, Alcochete.

Fiscal único: Sociedade de revisores oficiais de contas Neves da
Silva, Pão Alvo & Velosa Ferreira, representada por Manuel
António Neves da Silva; secretário: Francisco Correia de Almeida,
casado, residente na Avenida de D. Manuel I, Alcochete; secretá-
rio suplente: Helena Vaz Maia, divorciada, residente na Rua de
Castilho, 71, 2.º, direito, Lisboa.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

24 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125984

DRAGAPOR � DRAGAGENS DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Avenida de D. Manuel I, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 445/861031; identificação de pessoa colectiva n.º 500792950.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125981

JOÃO CANTEIRO & VARELA, L.DA

Sede: Rua do Comendador Estevão de Oliveira, 11,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 440/841126; identificação de pessoa colectiva n.º 501470425;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/280302.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 6/280302. � Facto: nomeação de
secretário.

Secretário nomeado: Sílvia Maria Santos de Almeida Marujo,
solicitadora.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 2001.
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 7/280302. � Facto: dissolução e

encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Certifico que está conforme o original.

28 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125976

MARIA DELFINA OLIVEIRA CRUZ & MARIA JESUS CHEFE
BARRINHA CRUZ, L.DA

Sede: Rua do Comendador Estevão de Oliveira, 64,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 414/910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502493860;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/281201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com o seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócia.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125973

LINE BRIC � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua da Escola Secundária, 278, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 409/20010518; identificação de pessoa colectiva
n.º 505450100; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 1/070502.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/070502 �
Sede: Rua da Escola Secundária, 278, freguesia de Alcochete.

Certifico que está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125971

IMOFAMÍLIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de João Facco Viana, 15, 1.º, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 390/090200; identificação de pessoa colectiva n.º 504739387;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/100402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 4.º, n.º 3 ficando os
mesmos com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Facco Viana,
15, 1.º, 2890 Alcochete, freguesia e concelho de Alcochete.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escritura social é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas: duas no valor nominal de 625 euros, cada,
tituladas uma por cada sócio Álvaro de Sousa Calado e Ana Maria
Alves Jorge Coelho e outra no valor nominal de 3750 euros, titula-
da pelo sócio Henrique Jorge Coelho de Sousa Calado.

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes os sócios.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2000.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125968

LOTOMÁGICO � PROGRAMAS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Escola Secundária, 278, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 385/
110701; identificação de pessoa colectiva n.º 505593998; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/280502.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/280502 �
Sede: Rua da Escola Secundária, 278, freguesia de Alcochete.

Certifico que está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125963

PLAVIMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Urbanização do Batel, lotes 24 e 25,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 376/180387; identificação de pessoa colectiva n.º 501796690;
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das apresen-
tações: 2 e 3/270302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 1.º e 3.º, ficando os mesmos com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PLAVIMAR � Sociedade de
Construção Civil, L.da, tem a sua sede na Urbanização do Batel, lotes
24 e 25, Alcochete.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes da escrituração, e
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corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor no-
minal de 2525 euros, pertencente ao sócio, Joaquim Luís Pereira
Martins; e uma quota do valor nominal de 2475 euros, pertencente
à sócia, Ana Cristina Silva Pereira Martins.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125961

PINTO E DULCELINA � TÁXI, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Praia, lote 1, Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 362/140501; identificação de pessoa colectiva n.º 505421437;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/230502.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/230502 �
Cessação de funções de gerentes de Leonel Vítor Mateus Lopes e
de Dulcelina Maria da Conceição, por renúncia em 15 de Feverei-
ro de 2002.

Certifico que está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125958

CYFFERS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lagoa da Cheia, S. Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 325/061000; identificação de pessoa colectiva n.º 505159490;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 2 e 3/230402.

Certifico que a sociedade tem a sua sede na Lagoa da Cheia,
freguesia de S. Francisco, concelho de Alcochete.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 2/230402 �
Cessação de funções de gerente de Daniel Lavado Massano, por
renúncia em 17 de Abril de 2002.

Certifico que está conforme o original.

23 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125954

NEOBLOCO � ARTEFACTOS DE CIMENTO, L.DA

Sede: Vale Resina, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 316/890601; identificação de pessoa colectiva n.º 502170573;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/160502.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/160502 � Facto: Dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Abril de 2002.

Certifico que está conforme o original.

16 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125951

CONDEL � SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua das Salinas, 181, rés-do-chão, esquerdo,
Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 118/930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502937467.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125687

DOM VASCO DA GAMA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Alameda do Grupo Desportivo Alcochetense, 1-A,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 115/970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503804231;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/160702.

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

Inscrição n.º 10; apresentação n.º 2/160702 � Facto: dissolução
e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Abril de 2002.

Certifico que está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125689

PECUÁRIA DO SALGADO, L.DA

Sede: Rego da Amoreira, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 103/910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502547162.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125690

AGRO-PECUÁRIA DO TORROAL, DIAS,
FERREIRA & BORRAZEIRO, L.DA

Sede: Passil, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 82/
870619; identificação de pessoa colectiva n.º 502096390.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125692

ALVIFLOR � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Casal de São João, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 64/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503256650.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

25 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125696

GLORIAMARIS � COMERCIALIZAÇÃO DE CONCHAS, L.DA

Sede: lugar do Passil, 2890 Passil

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 61/
8007028; identificação de pessoa colectiva n.º 501051198.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125697

FLORAGRI � FLORICULTURA E AGRICULTURA, L.DA

Sede: Rego da Amoreira, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 51/
910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502547146.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo
de prestação de contas referentes ao ano de 2001.

Certifico que está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125699

OLIVEIRA & LOPES � SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS, L.DA

Sede: Rua da Escola Secundária, 252, rés-do-chão,
lugar de Sítio dos Barris, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 452/
140502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/140502.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa a fls. 54, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 286, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oliveira & Lopes � Serviços
Médicos e Dentários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola Secundária,
252, rés-do-chão, no lugar de Sítio Barris, freguesia e concelho de
Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos e dentários. Comercialização, importação, exploração e repre-
sentação de produtos médicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma
no valor nominal de 2000,00 euros titulada pelo sócio Alberto Car-
doso Lopes e duas iguais no valor nominal de 1500,00 euros, cada,
tituladas uma por cada sócio Lúcia Maria Tancredo de Oliveira
Lopes e José Casimiro Tancredo de Oliveira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 25 000,00 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No 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;
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.

Certifico que está conforme o original.

14 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125902

MARIA DO CARMO DIAS COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 119, 63, São Francisco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 449/220402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
220402.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal  a fls. 110, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 151, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

Maria do Carmo Dias da Costa, natural da freguesia de Candedo,
concelho de Murça, casada com José Augusto Cardoso Costa, sob
o regime da comunhão geral de bens, residente na Praceta de Ale-
xandre Herculano, 10, rés-do-chão, direito, Mem Martins.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 3169044, de 18 de Setembro de 2001, passado
pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa.

Pela outorgante foi dito: que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é a única sócia que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Maria do Carmo Dias
Costa, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 119,
63, São Francisco, freguesia de São Francisco, concelho de
Alcochete.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a restauração e outras actividades
similares, comercialização de bebidas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000,00 euros re-
presentado por uma quota de igual valor nominal pertencente à
sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade competem à
sócia, única ou a não sócios, ficando desde já nomeada gerente a
sócia.

2 � Para obrigar a Sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a So-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
Sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda não ser titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti a outorgante de que o registo deste acto deve ser reque-
rido no prazo de três meses, a contar de hoje.

Certifico que está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125892

MANUEL PATINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 19, rés-do-chão, esquerdo,
São Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 448/110402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
110402.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal a fls. 31, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 150, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

Manuel António Saraiva Patinha, natural da freguesia e conce-
lho do Redondo, casado com Cremilda de Matos Gomes Patinha,
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
António Aleixo, 19, rés-do-chão esquerdo, São Francisco,
Alcochete.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 4939879, de 9 de Novembro de 2000, passado
pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelo outorgante foi dito: que, constitui uma sociedade comer-
cial unipessoal por quotas, da qual é o único sócio que se regerá
pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Patinha, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Aleixo, 19,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Francisco, concelho de
Alcochete.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de armação de
ferro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

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, mesmo que
o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Adverti a outorgante da obrigatoriedade de registo deste contra-
to na competente conservatória no prazo de três meses a contar de
hoje.

Certifico que está conforme o original.

11 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125887

OFMA � OFICINA DE FABRICO DE METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Sítio do Entroncamento, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 446/
080402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/080402.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa a fls. 74, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 149, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º José Manuel Ramos Pereira, casado sob o regime de comu-
nhão de adquiridos, com Maria Fernanda Gonçalves Garrett Perei-
ra, natural da freguesia e concelho de Alcochete e residente na
Estrada das Hortas, Quinta do Pinheiro, Alcochete.

2.º Isolino Manuel Abreu Gonçalves, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos com Gabriela Maria Barreiros Abreu,
Gonçalves, natural da freguesia de Balugães, concelho de Barce-
los e residente na Rua de Júlio Dinis, 8, rés-do-chão, Odivelas.

3.º José Dias Inocêncio, casado com Isabel Cristina Ferreira
Fernandes, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho de Alcochete e residente na Estrada das Hor-
tas, Quintinha Verde das Hortas, Alcochete.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidades respectivamente n.os 5593625 de 11 de Junho
de 1999, 3204806 de 16 de Dezembro de 1996, 5383847 de 21 de
Dezembro de 1998, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil,
o primeiro e último em Setúbal e o segundo em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito: que constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condi-
ções constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OFMA � Oficina de Fabrico
de Metalomecânica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio do Entroncamento,
freguesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como, abrir, ou encerrar agências, filiais, delegações, sucur-
sais, ou outras formas de representação em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria da metalomecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000,00 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2000,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 216 � 18 de Setembro de 2002 19 969

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de 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, José Manuel
Ramos Pereira e Isolino Manuel Abreu Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
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 � 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir, para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamen-
te matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes, de que o registo deste acto, deve ser re-

querido no prazo de três meses, a contar de hoje.

Certifico que está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125883

O ARTESÃO DO SOM � ENSINO DE MÚSICA, L.DA

Sede: Largo do Troino, 25, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 444/270302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
270302.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal a fls. 121, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 148, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º João António Cardoso Roque, casado sob o regime de comu-
nhão de adquiridos, com Maria da Conceição Barata Marneca Ro-
que, natural da freguesia e concelho de Alcochete e residente na
Rua da Física, 8, 1.º, direito, Montijo.

2.º Hélia Maria Mangualde Velez Grilo, solteira, maior, natural
da freguesia e concelho do Barreiro e residente na Rua de D. Ma-
nuel de Mello, 10, 1.º, esquerdo, Barreiro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 6594450 de 13 de Abril
de 2000 e 7003500 de 22 de Abril de 1997, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito: que, constituem entre si, uma so-
ciedade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e con-
dições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Artesão do Som � Ensino
de Música, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Troino, 25, fre-
guesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino de música, comercia-
lização de instrumentos, promoção de concertos, espectáculos e
apresentações musicais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes, de que o registo deste acto, deve ser re-

querido na competente conservatória, no prazo de três meses, a
contar de hoje.

Certifico que está conforme o original.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125879

TAXBUSINESS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,
AUDITORIA E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Sede: Rua dos Descobrimentos, 110, 3.º esquerdo,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 443/
220302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/220302.

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal a fls. 84, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 143, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º Rui Miguel Grilo Ramos, casado sob o regime de comunhão
de adquiridos, com Teresa Cristina Gusmão Pereira Ramos, natu-
ral da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa
e residente na Rua dos Descobrimentos, 110, 3.º esquerdo,
Alcochete.
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2.º Nelson Miguel Martins de Freitas, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos, com Salomé Dias Paulo de Freitas, natu-
ral de Angola e residente na Avenida de 1.º de Maio, lote 2, 1.º C,
Quinta do Conde, Sesimbra.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhete de identidade respectivamente n.os 9867190 de 4 de Junho de
2001 e 9912900 de 25 de Julho de 2000, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito: que, constituem entre si, uma so-
ciedade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e con-
dições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAXBUSINESS � Serviços
Contabilidade, Auditoria e Consultoria Fiscal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Descobrimentos,
110, 3.º esquerdo, freguesia e concelho de Alcochete.

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 em actividades de contabilida-
de, auditoria e consultoria fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá 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 a quota de qualquer sócio,
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for
incluída em massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei
for cedida sem o consentimento da sociedade.

2 � No caso de morte de qualquer dos sócios a sociedade po-
derá amortizar a sua quota no todo ou em parte, pelo seu valor
nominal, acrescido da parte proporcional às reservas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,

mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamen-
te matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes, de que o registo deste acto, deve ser re-

querido no prazo de três meses, a contar de hoje.

Certifico que está conforme o original.

22 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125876

ARMINDO & FRANCO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Conde de Valle de Reis, 8, rés-do-chão,
Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 418/131201; identificação de pessoa colectiva n.º 505878763;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/040602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 18 000,00 euros, pertencente ao sócio Armindo Lopes
Coelho e outra no valor nominal de 12 000,00 euros, pertencente à
sócia Maria do Céu Ferreira Franco Coelho.

Ficou arquivado na respectiva pasta a redacção actualizada do
pacto social.

Certifico que está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000125869

GRÂNDOLA

CARSERRA ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua da Azinhaga, 4, Bairro, de São João,
Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 364/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504136780; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/011030

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, por entradas em dinheiro
e redenominado o capital para 5000,00 €, tendo sido alterado o
artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 € e é
formado por duas quotas, de valor nominais: 2500,00 € pertencentes
aos sócios Felisberto Pereira Reis e Deolinda Maria Pereira Parreira
Reis, respectivamente.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 1000127833

GRANDOPLACA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 12, Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 498/
020213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020213.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual é sócio: Joaquim Vitorino Pereira
Flamino, solteiro, maior, Rua de 25 de Abril, 12, Grândola que se rege
pelos seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRANDOPLACA � Comér-
cio de Materiais de Construção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 12, fre-
guesia e concelho de Grândola.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de materiais de
construção, montagem de divisórias, tectos falsos, pavimentos flu-
tuantes, madeiras e revenda de outros materiais, destinados à cons-
trução.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a in-
tervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o ob-
jecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não coinci-
da no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506066

GRANDOPLACA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 12, Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 498/
020213; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/020503.

Certifico que foi alterado, parcialmente, o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao objecto, pelo que o artigo 2.º passou a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, comercialização de materiais de construção, montagem de di-
visórias, tectos falsos, pavimentos flutuantes, madeiras e revenda de
outros materiais, destinados à construção.

Foi depositado o texto actualizado, na respectiva pasta.

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506058

SOPAS E SABORES, CATERING E TAKE AWAY,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Bocage, sem número de polícia, Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 508/
020320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
020320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual é sócia: Maria Fernanda Carolino
da Silva Canastra, solteira, maior, Avenida de Jorge Nunes, 33,
Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sopas e Sabores, Catering e
Take Away, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bocage, sem núme-
ro de polícia, 12, freguesia e concelho de Grândola.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
pronto-a-comer, catering e take away.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ela decidir

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada 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, mesmo que
o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506139

MIERMO � INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Nuno Álvares Pereira, 136, 1.º, Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 519/
020531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
020531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: João Fernando Matos
Cardim e mulher, Maria Celeste de Mira Saiote Ramos Cardim,
casados na comunhão de adquiridos, Serrado das Murteiras, 35,
Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIERMO � Instalações
Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nuno Álvares Pe-
reira, 136, 1.º, freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais,
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em montagens eléctricas, mon-
tagens metalomecânicas, montagem de materiais refractários e iso-
lamentos em instalações industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
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nominal de 3750,00 euros, pertencente ao sócio João Fernando
Matos Cardim; uma do valor de 1250,00 euros, pertencente à sócia,
Maria Celeste Mira Saiote Ramos Cardim.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Fernando Ma-
tos Cardim.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedade regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506210

CASA CAVEIRINHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Caveira, Melides, Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 517/
020430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020430.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Sandra Sofia Marques
Pereira e marido, Honorato Eugénio António, casados na separa-
ção de bens, Caveira, Melides, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Caveirinha � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Caveira, freguesia
de Melides, concelho de Grândola.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Caveira, freguesia de
Melides, concelho de Grândola.

§ 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, no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas, comércio de materiais de construção, compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

§ único. A sociedade pode adquirir e alienar livremente partici-
pações na própria sociedade e em sociedades nacionais ou estran-
geiras com objecto diferente ou idêntico ao seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas, para
nomeadamente formar sociedades, consórcios e associações em
participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma

no valor nominal de 3500,00 euros, pertencente à sócia Sandra Sofia
Marques Pereira e uma no valor nominal de 1500,00 euros perten-
cente ao sócio Honorato Eugénio António.

2 �.Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e nas condições a deliberar em assembleia geral.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao triplo do valor nominal da quota de cada sócio,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios,
carecendo todavia de ser autorizadas pela sociedade as divisões que
se tornem necessárias para o efeito.

2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade, sendo reservado à sociedade em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo o direito de preferência, observa-
dos os trâmites constantes dos números seguintes.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar
o facto simultaneamente à sociedade e ao outro sócio, ou sócios,
se os houver, por carta registada, indicando o nome do comprador,
preço e demais condições da transacção.

4 � A sociedade deverá deliberar sobre o exercício do direito
de preferência nos 30 dias seguintes à comunicação referida no
número anterior.

5 � Se a sociedade deliberar não preferir, ou no caso de, por
qualquer motivo, não se constituir a assembleia geral, caberá ao
outro ou outros sócios exercer o direito de preferência por carta
registada remetida nos 15 dias subsequentes à data limite prevista
no número anterior.

6 � Se mais de um sócio usar esse direito, será a quota cedenda
rateada por divisão na proporção do valor das respectivas quotas.

7 � Se não for exercido o direito de preferência nos prazos e
termos previstos nos números anteriores, a transação é livre, deven-
do ser objecto de outorga em escritura pública no prazo de 60 dias.

8 � Falecendo um sócio, a respectiva quota transmitir-se-á aos
sucessores, salvo se estes declararem dentro dos 90 dias seguintes
à data do óbito que não aceitam a transmissão.

9 � Se a transmissão não for aceite pelos sucessores do sócio
falecido, a sociedade deverá amortizar a quota no prazo de 60 dias
contados da data da recepção da declaração, deverá adquiri-a ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

10 � Enquanto a quota se mantiver indivisa, os contitulares
devem designar, nos termos legais, um representante comum que
exerça perante a sociedade os poderes inerentes à respectiva quota
indivisa.

11 � A divisão de quotas entre os herdeiros carece do consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota sempre que se
verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou  qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda
quando se verifique a iminência destas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social,
nomeadamente do artigo 5.º;

d) Quando o titular da quota pretender lesar por actos ou omis-
sões os interesses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a re-
putação da mesma perante o público, os fornecedores ou a banca;

e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de
bens, a quota não ficar a pertencer totalmente ao titular;

f) Por interdição, inabilitação, falência ou dissolução do titular;
g) Em caso de falecimento do titular nos termos previstos no

n.º 9 do artigo anterior.
2 � A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada

em reunião da assembleia geral convocada para o efeito, a realizar
até 60 dias após a gerência ter tido conhecimento do facto.

3 � A contrapartida da amortização será: o acordado no caso da
alínea a) no número anterior; o valor nominal da quota amortizada
nos casos previstos nas alíneas b), c), d) e f), salvo se o mesmo for
superior ao valor constante do último balanço, pois nesse caso será
este o valor da amortização; o valor constante do último balanço
nos casos das alíneas e) e g).

4 � O pagamento do valor da amortização será efectuado me-
diante o respectivo depósito, até um máximo de quatro prestações
semestrais, na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de di-
reito, e com comunicação dos mesmos aos respectivos beneficiários
por carta registada com aviso de recepção.
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5 � As prestações em dívida relativamente às datas de depósito
convencionadas, vencerão juros à taxa legal.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade poderá não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, e será exercida por dois
ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sandra Sofia
Marques Pereira e Honorato Eugénio António e a não sócia Lúcia
Flórida Guerreiro Marques divorciada, no lugar de Caveira,
Melides.

3 � A sociedade obriga-se, pela assinatura conjunta de dois
gerentes, sendo sempre necessária a assinatura da gerente Lúcia
Flórida Guerreiro Marques.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, são convocadas por cartas registadas com aviso de recepção
dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência para os domicí-
lios constantes dos registos da sociedade.

ARTIGO 9.º

O exercício social coincide com o ano civil

ARTIGO 10.º

1 � As omissões ou lacunas do contrato social serão integradas
ou supridas pela lei a na falta ou omissão desta por deliberação da
assembleia geral.

2 � Em caso de diferendo entre os sócios relativamente à inter-
pretação do contrato social, o mesmo será sanado por deliberação
da assembleia geral, ouvida previamente pela gerência.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506180

JOAQUIM DIAS MARQUES, L.DA

Sede: Bairro do Isaías, Rua das Mimosas,
sem número de polícia, Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 516/
020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Joaquim Dias Marques,
e mulher, Maria Manuel da Luz Quintas dos Santos, comunhão de
adquiridos, Bairro da Linha, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Dias Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Isaías, Rua das Mi-
mosas, sem número de polícia, freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais, ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e comercialização de materiais para a construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio, Joaquim Dias
Marques.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá no capital social de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506171

ANTÓNIO JOSÉ SEQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 18 de Dezembro, 9, Carvalhal,
Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 515/
020417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos estatutos seguintes, da qual é sócio: António José
Sequeira, casado com Maria Dulce Pereira Nunes, comunhão de
adquiridos, Avenida de 18 de Dezembro, 9, Carvalhal, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António José Sequeira,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 18 de Dezem-
bro, 9, Carvalhal, freguesia do Carvalhal, concelho de Grândola.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios 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, mesmo que
o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506163

SANTIGRÂNDOLA � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 120 ao Km 17,5, Grândola.

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 521/
020606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
020606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Ramiro Gonçalves
Pereira, casado com Agostinha Antónia Martins Pereira, separação,
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Rua das Figueiras Bravas, Bairro de São João, Grândola; Francis-
co Batista Nunes Marques, casado com Natércia Esperança Nobre
Nunes Marques, comunhão geral, Posto AGIP, lugar do Fidalgo,
Santiago do Cacém; Joaquim José dos Santos leal, divorciado, Rua
do Parques, 19, 1.º, frente, Sines; e Jacinto da Conceição Pereira,
casado com Maria José Guerrinha Gonçalves, comunhão geral, Rua
de Luís de Camões, 12, Sines e BPM, Gás, L.da, Posto Agip, lugar
do Fidalgo, Santiago do Cacém.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SANTIGRANDOLA � Distri-
buição de Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 120 ao
Km 17,5, freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais, ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de gás e
sua distribuição, venda de aparelhos de queima e acessórios, insta-
lação e manutenção de redes de gás natural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de cinco quotas: uma do va-
lor nominal de 2400,00 euros, pertencente à sócia, BPM, Gás, L.da;
quatro quotas iguais do valor nominal de 650,00 euros, pertencen-
te uma a cada um dos sócios, Ramiro Gonçalves Pereira, Francis-
co Batista Nunes Marques, Joaquim José dos Santos Leal e Jacin-
to da Conceição Pereira.

§ único. Aos sócios, poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares ao capital, até ao montante global igual a 20 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Ramiro Gon-
çalves Pereira, Francisco Batista Nunes Marques, Joaquim José dos
Santos Leal e Jacinto da Conceição 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 sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506236

MAGNUS RURIS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Pereira Barradas, 3, loja,
Grândola.

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 524/
020627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020627.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: José Miguel Quintas
Duarte, residente na Travessa da Amoreira, 1, Grândola e Vítor José
Martins Romão, residente na Rua do Dr. José Pereira Barradas, 3,
Grândola, ambos solteiros, maiores:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Magnus Ruris � Comércio de
Materiais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. José Pereira
Barradas, 3, loja, freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
bem como, abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais,
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de materiais para construção, mobiliário urbano e produ-
tos químicos. Prestação de serviços de construção civil e obras
públicas, comércio, manutenção e reparação de equipamentos e
estruturas de lazer, lúdico-infantis e espaços verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global igual a 5000,00 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � 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 ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários.
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração 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 comum.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506260

SOBRAL & VALE, TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de Vitorino Batista, 11,
freguesia e concelho de Grândola.

Capital social: 50 000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 525/
020628; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020628.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Maria Selene Lino
Sobral Silva do Vale, casado com Manuel Henrique Silva do Vale,
comunhão de adquiridos, e Nelson Manuel Lino do Vale, solteiro,
maior, residentes na Rua de Vitorino Batista, 11, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sobral & Vale, Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vitorino Batista, 11,
freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais, ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 20 000,00 euros, pertencente à sócia, Maria Selene Lino
Sobral Silva do Vale; uma do valor nominal de 30 000,00 euros,
pertencente ao sócio, Nelson Manuel Lino do Vale.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente, nos termos da lei.

3 � 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.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506279

CASA DO BACALHAU DE VALENTINA PESSOA
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Maio, 11, Aldeia da Justa,
Grândola.

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 522/
020606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
020606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Maria Valentina Vieira
de Carvalho Pessoa e marido, Francisco José Pessoa, comunhão de
adquiridos, Aldeia da Justa, Rua de 1.º de Maio, 11, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa do Bacalhau de Valentina
Pessoa � Comércio de Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 1.º de Maio, 11,
Aldeia da Justa, freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais, ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de pro-
dutos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia, Maria Valentina
Vieira de Carvalho Pessoa.

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 original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506244

JOAQUIM MOREIRA SOBRAL & FILHA, L.DA

Sede: Bairro das Amoreiras, Caixa Postal 1,
freguesia e concelho de Grândola

Capital social: 50 000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 526/
020705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020705.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual são sócios: Joaquim Moreira
Sobral, divorciado e Sónia Sofia Pereira Sobral, solteira, menor,
residentes no Bairro das Amoreiras, caixa postal n.º 1, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Moreira Sobral &
Filha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro das Amoreiras, cai-
xa postal, 1, freguesia e concelho de Grândola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais, ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrém. Comércio de madeiras, materiais
de construção, palhas, estrumes, cereais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
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lor nominal de 40 000,00 euros, pertencente ao sócio, Joaquim
Moreira Sobral; uma do valor nominal de 10 000,00 euros, perten-
cente à sócia, Sónia Sofia Pereira Sobral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente, nos termos da lei.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio, Joaquim Moreira
Sobral.

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 original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506287

TECNOAGRI � PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E JARDINAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Melides, freguesia de Melides,
concelho de Grândola

Capital social: 5000,00 €

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 523/
020619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020619.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos estatutos seguintes, da qual é sócio: Ilídio Matias Custódio
Ventura, solteiro, maior, estrada da Praia, Melides, Grândola.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma TECNOAGRI �
Produtos para Agricultura e Jardinagem, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praia de Melides, freguesia
de Melides e concelho de Grândola.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio e distribuição de
produtos, equipamentos e serviços de apoio à agricultura, pecuária
e jardinagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, 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 desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

Disposição transitória

O gerente fica autorizado a levantar o Capital social: para aqui-
sição de equipamento e instalação da sede social.

O outorgante declara não ser titular de qualquer outra sociedade
unipessoal.

O outorgante vai registar este documento e dele fazem parte in-
tegrante o certificado de admissibilidade da firma adoptada pela
sociedade, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em
25 de Janeiro de 2002, declaração comprovativa de depósito de
importância correspondente ao capital social, efectuado na Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém, Balcão de Melides,
e o cartão provisório de identificação de pessoa colectiva
n.º P504956493 emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colecti-
vas, em 25 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria
Pinheiro Beguino. 2001506252

MOITA

MODESTINO & SIMÕES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 30, 1.º, direito,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2130/
0020524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
2405002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Miguel Nunes Margarido de Almeida Simões, Célia Maria Viegas
Martins Simões e Modestino Cupertino José da Costa que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Modestino & Simões �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Sérgio, 30,
1.º, direito, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas locais de representação em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, remodelações, compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente à sócia Célia Maria Viegas
Martins Simões; uma do valor nominal de 2000,00 euros pertencen-
te ao sócio João Miguel Nunes Margarido Almeida Simões; e ou-
tra do valor nominal de 500,00 euros pertencente ao sócio,
Modestino Cupertino José da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
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 Modestino
Cupertino José da Costa e Célia Maria Viegas Martins Simões.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá no Capital social: de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada,
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre, eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Conferida está conforme.

13 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000088424

M. S. BARI � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de João Vilaret, lote 5, 1.º prédio,
Vale de Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2148/
020724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/240702.

Certifico que Mama Saliu Bari constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação M. S. BARI � Construção
Civil e Obras Públicas, Unipessoal, L.da, com sede na Praceta de
João Vilaret, lote 5, 1.º prédio, freguesia de Vale Amoreira, con-
celho da Moita, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência, poderá deslocar livremente a sede social,
dentro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

§ 1.º � O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.
§ 2.º � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de

responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamento complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros, e corresponde à quota única, pertencente ao
sócio Mama Saliu Bari.

4.º

Asociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 2 500 000,00 euros.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem deli-
beradas em assembleia geral.

6.º

A cessão de quota a não sócio, depende do consentimento da
sociedade, tendo o sócio não cedente direito de preferência na ces-
são a título oneroso.

7.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica, desde já nomeado gerente o único sócio Mama Saloi
Bari.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 4.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
§ 1.º Por acordo do respectivo titular.
§ 2.º Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrema-

tação, venda ou apreensão judicial.
§ 3.º Quando a quota for cedida sem o prévio consentimento da

sociedade estipulado no artigo 6.º
§ 4.º Quando o respectivo titular deixar de comparecer, ou de

fazer representar nas assembleias gerais por mais de três anos con-
secutivos.

§ 5.º Sempre que a sociedade tenha o direito de amortizar a quota
pode, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou ter-
ceiro.

Mais declarou:
1) Que a sociedade, por intermédio da gerência pode, desde já,

proceder ao levantamento do capital social, depositado em nome da
sociedade no Banco Espírito Santo, S. A., agência de Viseu, a fim
de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento
indispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das
despesas de constituição e registo da mesma e ainda que o mesmo
depósito se encontra lá efectuado, o que afirma sob sua inteira
responsabilidade.

2) Que não é sócio de qualquer outra sociedade por quotas.

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125957

ESTAGIRA � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua da União, 12, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1458/
980403; identificação de pessoa colectiva n.º 504145134; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/110702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital com a quantia de 3004,80 euros subscrito pela sócia Ana
Beatriz Mingates da Silva, tendo em consequência alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º.

Capital: 5000,00 euros.
Sócia e quotas: Ana Beatriz Mingates da Silva, 997,60 euros, e

4002,40 euros (bem próprio).
Forma de obrigar a sociedade: é necessária a assinatura de um

gerente.

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

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000125952

GODGEST � GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPECIAIS, L.DA

Sede: Rua de Diu, 53, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1618/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504679864; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/150702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi lavrada a
inscrição n.º 2 cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125950
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CULNOVA � COMERCIALIZAÇÃO DE COZINHAS, L.DA

Sede: Rua do Clube União Banheirense, 1-C,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1847/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505054965;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 2 e 3/16072002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 2 e o averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pelos quais
foi nomeada gerente a nova sócia Noémia Maria dos Santos Costa
e renunciou à gerência a ex-sócia Tânia Lúcia São Pedro Cunha
desde 13 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125947

PADARIA QUICOS, L.DA

Sede: Mercado Municipal, loja 46, Baixa da Banheira,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 934/
930907; identificação de pessoa colectiva n.º 503069078; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/150702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi lavrada a
inscrição n.º 9 cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato social, quanto ao
artigo 3.º

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Joaquim de Jesus Francisco, 4000,00 euros; e

Maria de Fátima Campos Seguro, 1000,00 euros.

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

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125946

M.P.F. � MICRO PRECISÃO FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Rua de Damão, 1, Brejos Faria, Alhos Vedros ,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 849/
921105; identificação de pessoa colectiva n.º 502882140; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/150702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi lavrada a
inscrição n.º 4 cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º
Capital: 9975,96 euros.
Sócios e quotas: Carlos Hermínio Sousa Pereira, e Vladimiro Zola

Sousa Pereira, 4987,98 euros, cada.

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

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125945

TATIANA & OLEG � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 24, Arroteias,
Alhos Vedros , Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2150/
02017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
1702002.

Certifico que Oleg Usu e Elena Ursu, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TATIANA & OLEG � Cons-
trução Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre António Vieira,
24, em Arroteias, freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil de obras públi-
cas e privadas, comércio de imóveis, prestação de serviços de res-
tauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500,00 euros cada, uma de cada um dos sócios, Tatiana
Moraru e Oleg Ursu.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de dois gerentes.

5.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fi-
anças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, depende
do consentimento da sociedade, gozando os sócios em primeiro
lugar e a sociedade em segundo do direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a reali-
zar no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo
facto, poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Acordo dos sócios;
b) Penhora, arresto, ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois da sociedade ou os sócios terem declarado pre-
ferir na cessão.

2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-
tos nas alíneas b), c) e d), do número anterior, se a lei não dispu-
ser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125943

PIRES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 835/
921012; identificação de pessoa colectiva n.º 502865970; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/170702.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 7, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º,
capital: 249 400,00 euros; sócios e quotas: António José Barbosa
Pires e Helder Barbosa Pires, 124 700,00 euros, cada.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

5 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125940
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IRISCLARA � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Sede: Largo dos Cravos, 49-A, Vale da Amoreira, Moita.

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1715/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504933809; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/160702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi lavrada a
inscrição n.º 2 cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: José Manuel Rodrigues e Maria Clara Laranjeira

Rodrigues, 2500,00 euros, cada.

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

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 1000125939

ESCOLA DE CONDUÇÃO NOVA MOITA, L.DA

Sede: Urbanização Nova Moita, lote 7, rés-do-chão,
esquerdo, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1526/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504367498; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/110702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Amando Mário Cruz, e Carlos Mário Fernandes

Cruz, 2500,00 €, cada.

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

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 1000125936

FERRO E JORGE, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Maio, 47, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 337/
820713; identificação de pessoa colectiva n.º 501299459; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/170402.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital com a quantia de 602 410$ subscrito pelos sócios em
partes iguais, tendo em consequência alterado o contrato quanto ao
artigo 3.º

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: António José Vargas Ferro, e Luísa Maria Cos-

ta Jorge Ferro, 2500,00 € cada.

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

Conferida, está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 1000075381

POMPONA A GATA � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Sede: Rua da Juventude, 7, rés-do-chão direito,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1379/
970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503958263; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/080302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital com a quantia de 602 410$ subscrito pelos sócios em

partes iguais, tendo em consequência alterado o contrato quanto ao
artigo 4.º

Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Isabel do Rosário Araújo Beato dos Santos Trin-

dade Falcão Fernandes e Maria Elisabete Araújo Beato dos Santos
Trindade, 2500,00 € cada.

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

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 1000103712

JACINTO FEITEIRA REGULA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Catarina Eufémia, 15, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2085/
020306; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
080502.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital com a quantia de 47 000,00 € subscrito pelo sócio único,
tendo em consequência alterado o contrato quanto ao artigo 3.º

Capital: 52 000,00 €.
Sócio e quota: Jacinto Feiteira Regula, 52 000,00 €.

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

Conferida, está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 1000082958

SERRÃO E EDGAR, L.DA

Sede: Rua do Alentejo, 16-B, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 993/
940414; identificação de pessoa colectiva n.º 503191590; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/050202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato quanto ao artigo 3.º

Capital: 22 445,91 €.
Sócios e quotas: Armando Luís Serrão, 21 323,61 €; e Gonçalo

Miguel Rosa Serrão, 1122,30 €.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 1000061933

PALMELA

M. VALENTE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Centro Comercial Volta da Pedra, 2.º L, Palmela

Capital social: 149 639,36 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1218/
960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503069060; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126752
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EDUARDO & DUARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Carlos da Costa Frescata, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2077/
20010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505450062; data
da apresentação: 27062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126752

CLÍNICA DENTÁRIA DRA. MARIA JOÃO BATALHA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Madame Bertrand Sanges, 9, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1978/
001227; identificação de pessoa colectiva n.º 504813960; data da
apresentação: PC27062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126749

DOMINGAS & FILHOS � CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Sede: Estação de Pamela, Gare, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1748/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504619608; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126747

INVESTIMENTO SEGURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização Posser de Andrade, 12-c,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 10 000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1662/
990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504426508; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Rei
Filipe Coelho. 1000126746

FERNANDES, PAGAIME & FILHOS, L.DA

Sede: Montalegre, Poceirão, Palmela

Capital social: 100 000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 882/
930820; identificação de pessoa colectiva n.º 503046434; data da
apresentação: PC27062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126744

RETIRO DOS MOTORISTAS
RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 10, Algerus - Gare,
Águas de Moura

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2245/
20011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505501821; data
da apresentação: 27062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126742

DELTAVALOR � INFORMÁTICA E MARKETING, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 22,
Portais da Arrábida, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 12 469,94 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 2261/
20011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505197375; data
da apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício do ano
de: 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126741

ADIFERSUL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização da Salgueirinha, lote 15,
rés-do-chão direito, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 99 759,57 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1334/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503890626; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Resi Filipe Coelho. 1000126740
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DECORMÉXICO � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Praça da Independência, Lote 6, frente esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 19 951,92 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1870/
000627; identificação de pessoa colectiva n.º 505038684; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126739

UNIVACAS � AGROPECUÁRIA, L.DA

Sede: Bairro Mesquira, R5, Terrim, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 927/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503142042; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/20020627.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que quanto à sociedade acima indicada foi deposi-
tada fotocópia da escritura onde consta que a mesma efectuou a alteração
parcial do contrato, com aumento de capital e redenominação em euros,
sendo o montante do aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por
cada sócio com a quantia de 301 205$, tendo como consequência a alte-
ração do artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
5000,00 € e representado pela soma das seguintes quotas: uma
pertencendo ao sócio Vítor da Conceição Martins, no valor de
2500,00 € e outra pertencendo á sócia Maria Fernanda Carvalho
Martins, no valor de 2500,00 €.

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

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126737

TRANSPORTES J. H. PALMEIRO, L.DA

Sede: Rua de Aljubarrota, lote 20, Aires Palmela

Capital social: 50 000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1130/
950824; identificação de pessoa colectiva n.º 503520276; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20020628.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi depositada escritura onde consta
a alteração parcial do contrato de sociedade em epígrafe, tendo como
consequência a alteração do artigo 4.º, n.º 2 que ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes sendo
sempre obrigatória a assinatura do gerente José Miguel Pinela Palmeiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126734

RIBAS FERNANDES � ACTIVIDADES MÉDICAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Godinho de Matos, 23,
rés-do-chão direito, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1781/
000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504632558; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126732

SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA DOS JUNTOS, L.DA

Sede: Valdera, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 149 639,40 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 328/
870828; identificação de pessoa colectiva n.º 501869913; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126730

B. A. R. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização do Cabeço Velhinho, lote 16, loja C,
Palmela

Capital social: 37 409,85 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1449/
980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504077325; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126726

HUSBY � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO VEÍCULOS
MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: lugar de Quintola, Estrada Nacional 379, CCI-9101,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1914/
000904; identificação de pessoa colectiva n.º 505115123; data da
apresentação: PC27062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à
prestação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício
de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126724

ANTÓNIO PEREIRA DOROTEA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 44, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 24 939,90 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 757/
920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502840102; data da
apresentação: PC27062002.
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Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126720

CABICA, CORREIA & PINÓIA, L.DA

Sede: Largo do Rossio, Loja, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 367/
620111; identificação de pessoa colectiva n.º 500049580; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126843

CAIXIANJO � CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO E PVC, L.DA

Sede: Rua de José Ricardo Xavier, 11, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1535/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504232061; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de
2001.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126841

SERRA SOLDADURA, S. A.

Sede: Quinta da Marquesa, Ap. 3814, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: 240 000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 978/
940705; identificação de pessoa colectiva n.º 980096065; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126838

CAIXEIRO & MORAES, L.DA

Sede: Herdade do Monte Novo, Nogueira de Matos,
lote 1, rés-do-chão direito, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 7980,76 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1379/
970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503970972; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 10001267835

M. VALENTE � TRANSPORTE DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Centro Comercial, 2.º L, Volta da Pedra, Palmela

Capital social: 24 939,89 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1345/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503902977; data da
apresentação: PC28062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126832

GOLDENEYE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, lote 1, rés-do-chão direito,
Palmela

Capital social: 10 000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1389A/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504017080; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126802

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA MONTALEGRE
ASSEICEIRA, C.R.L.

Sede: Monte Alegre, Poceirão, Palmela

Capital social: 5000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 25/
980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504159356; data da
apresentação: 26062002.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126801

L E R � CANALIZAÇÕES E MONTAGENS, L.DA

Sede: Quinta do Vale de Touros, CCI-7902, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1414/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504017071; núme-
ro e data da apresentação: PC 26062002.
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Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126800

DARKSIDE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Celestino Ataz Godinho
de Matos, 7, rés-do-chão, direito, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1395/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503999180; núme-
ro e data da apresentação: PC 26062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126798

ILÍDIO F. PRATA & FILHOS � CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS
E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lagoinha, Palmela

Capital social: 9975,95 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 435/
890503; identificação de pessoa colectiva n.º 502170166; núme-
ro e data da apresentação: PC 26062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126797

TRANSPORTES ÁLVARO & CRISTINA FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de Augusto Júlio da Costa, 15, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 49 879,78 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1905/
000811; identificação de pessoa colectiva n.º 504973355; núme-
ro e data da apresentação: PC 26062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126794

MÁRIO MIGUEL ANDRÉ � MANUTENÇÃO E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS DE CORTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 3, Salgueirinha,
2955-015 Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2187/
20010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505738341; nú-
mero e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano
de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126791

FILTRASADO � FILTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ÓLEOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Sítio de Lagameças, CCI 10 885, Poceirão,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2235/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505710994; nú-
mero e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano
de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126790

VANPRO, ASSENTOS, L.DA

Sede: Parque Industrial Auto Europa,
Quinta da Marquesa, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 498 798 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1037/
950213; identificação de pessoa colectiva n.º 502974214; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126788

OS AMIGOS DO TOBIAS � LOJA DE ANIMAIS, L.DA

Sede: Rua de Augusto Júlio da Costa, 1-B, Cabanas,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2427/
20020627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020627.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade comer-
cial por quotas, entre, Paulo Jorge Tasso de Almeida Ribeiro, casado
com Maria Manuel Canteiro Vasconcelos Tavares, no regime de se-
paração de bens, residente na Rua de Augusto Júlio da Costa, 1-B,
Quinta do Anjo, Palmela e Maria Manuel Canteiro Vasconcelos
Tavares, acima identificada que passará a reger-se nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Os Amigos do Tobias � Loja
de Animais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Augusto Júlio da
Costa, 1-B, em Cabanas, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de animais de com-
panhia, bem como de artigos e produtos relacionados com os mes-
mos; artigos de jardinagem. Comércio de artigos para actividades de
exterior relacionados com a natureza, loja de animais. Prestação de
serviços nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500,00 euros cada uma e uma
de cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126786

TURISCOMEX � TURISMO E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua do Parque, 13, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 453/
890906; identificação de pessoa colectiva n.º 503215925; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/20011122.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que quanto à sociedade acima indicada

foi depositada fotocópia da escritura onde consta que a mesma efec-
tuou a alteração parcial do contrato, com aumento de capital e
redenominação em euros sendo o montante do aumento de 502 410$,
em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas, tendo como consequência a alteração do artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal
de 3500,00 euros, pertencente ao sócio Laurindo Machado Caldei-
ra e outra de valor nominal de 1500,00 euros, pertencente à sócia
Maria Isabel Neves da Silva Caldeira.

Mais certifica que se encontram depositados todos os documentos
respeitantes à prestação de contas referentes ao exercício de 2001.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositada na pasta respectiva.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126784

CAMPOS � ENVELOPAGEM, S. A.

Sede: Lote 330, Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 15 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1184/
960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503072176; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 4/20020628.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foi depositada acta da assembleia
geral da sociedade em epígrafe onde consta a nomeação dos órgãos
sociais em 8 de Abril de 2002:

Conselho de administração: presidente � Arménio Antunes Belo
da Silva; vogais: Manuel Júlio da Rocha Pinto da Costa, João Maria
Ermitão Carneira Maia, Domingos Pereira Fernandes Campos, Joa-
quim Pedro de Macedo Santos.

Fiscal único, efectivo: Barroso, Dias, Caseirão & Associados,
sociedade de revisores oficiais de contas, representada por Ernesto
Ferreira da Silva; suplente: Emanuel Mota Gonçalves Pereira, re-
visor oficial de contas.

Mandato: 2002/2004.

Mais certifico que se encontram depositados todos os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao exercício de 2001.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126773

S. B. M. I. � SEGURANÇA BENS MÓVEIS & IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Brasil, lote 19, 3.º, frente, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1949/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505193612; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

12 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126771

TRATOJARDIA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 5-A, 3.º, esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2425/
20020705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020705.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi depositada fotocópia auten-
ticada da escritura onde consta a constituição de uma sociedade
comercial por quotas, entre António Fernandes da Silva, e mulher
Maria de Fátima Canastra Caseiro da Silva, casados no regime de
comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Guerra Junqueiro,
5 A, Pinhal Novo, e Maria de Fátima Canastra Caseiro da Silva,
acima identificada que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRATOJARDIA � Comércio
de Máquinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro,
5-A, 3.º, esquerdo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de má-
quinas e outros equipamentos para a construção e agricultura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000,00 euros, pertencente ao sócio António Fernandes
da Silva, uma do valor nominal de 1000,00 euros, pertencente à
sócia, Maria de Fátima Canastra Caseiro da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, António Fernandes
da Silva.

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 sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade to-
dos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126626

CAIXIANJO � CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO E PVC, L.DA

Sede: Rua de José Ricardo Xavier, 11, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1535/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504232061; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 3 e 2 PC 15112001.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como as actas das assembleias gerais com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados dos exercícios de 1999 e 2000.

Foi ainda junta acta onde consta o aumento de capital no valor
de 602 410$ por incorporação de reservas e subscrito por cada só-
cio com a quantia de 301 204$ e redenominação em euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde a duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 2500,00 euros, pertencendo uma ao sócio Rui
Manuel de Carvalho Simões e a outra ao sócio Óscar Cardoso
Soares Loureiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, en-
contra-se arquivado na pasta respectiva.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126649

LUMODE � ENGENHEIRA E SERVIÇOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Juiz José Celestino Ataz Godinho
de Matos, 13, 2.º, esquerdo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1301/
970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503845825; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20011130.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que quanto à sociedade acima indicada
foi depositada fotocópia da escritura onde consta que a mesma efec-
tuou a alteração parcial do contrato, com aumento de capital e
redemoninação em euros sendo o montante do aumento de
602 410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio Luís Manuel de Oli-
veira Durão com a quantia de 451 807$50 e pela sócia Cristina
Maria Fernandes Mares Durão com a quantia de 150 602$50, ten-
do como consequência a alteração do artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas dos
sócios seguintes: Luís Manuel de Oliveira Durão, com uma quota
do valor nominal de 3750 euros; Cristina Maria Fernandes Mares
Durão, com uma quota no valor nominal de 1250 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126655

PINHALRÚSTICO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel Fonseca, lote 3, loja A,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2429/
20020702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020702.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade
unipessoal por quotas, de Manuel Martins Pereira, casado com
Teresa Maria Leone Oliveira Santos Pereira, no regime de comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de São Francisco, 2, Vale de
Touros, Palmela que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PINHALRÚSTICO � Investi-
mentos Imobiliários, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel da Fonseca,
lote 3, loja A, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos imobiliários e
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

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, mesmo que
o objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está
exercendo.

Disposição transitória

A gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126627

RICARDO FRANCO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 64,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2424/
20020626; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020626.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foi depositada fotocópia autentica-
da da escritura onde consta a constituição de uma sociedade
unipessoal por quotas, de Ricardo Gaudêncio Roldão Franco, ca-
sado com Florbela Cadimas Maria, no regime de comunhão de
adquiridos, residente em Aceiro Novo, CCI 25 803, lote 2, Palhota,
Pinhal Novo que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Franco � Sociedade
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho e
Sacadura Cabral, 64, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade, poderá participará, nos termos da lei, participar em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126629

PREPORTAS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PORTAS, L.DA

Sede: Zona industrial do Vale do Alecrim, 155,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2428/
20020627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020627.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi depositada fotocópia auten-
ticada da escritura onde consta a constituição de uma sociedade
comercial por quotas, entre José das Neves Barata Lopes, solteiro
maior, residente na Rua de António Santos Jorge, 13, 3.º direito,
Pinhal Novo, Palmela, e José António Ruas Ambrósio, casado com
Célia Barata Lopes, no regime de comunhão de adquiridos, residen-
tes na Rua do Padre José Estevens Dias, 96, rés-do-chão esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela que passará a reger-se nos termos constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREPORTAS � Comércio e
Representação de Portas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial Vale do
Alecrim, 155, Pinhal Novo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
portas, tectos falsos, parquet, roupeiros, cozinhas, electrodomésti-
cos e ferragens. Montagem de trabalhos de carpintaria

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000,00 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 12 500,00 euros, pertencente ao sócio, José das Neves
Barata Lopes; duas iguais do valor nominal de 6250,00 euros, perten-
cente uma a cada um dos sócios, Joaquim António Ivo e José António
Ruas Ambrósio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social, de-
positado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da so-
ciedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a ad-
quirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126630

LUZ & TOMÁS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Augusto Cardoso, 7, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1891/
000720; identificação de pessoa colectiva n.º 505048426; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126717

MITROMAR � INDÚSTRIA DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Sede: Sítio do Lau, Algeruz, Palmela

Capital social: 498 797,90 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1253/
960903; identificação de pessoa colectiva n.º 502681233; núme-
ro e data da apresentação: PC 26062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

10 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000126712

FLOORHARD IBÉRICA � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Augusto Cardoso, 7, Palmela

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1798/
000225; identificação de pessoa colectiva n.º 504892223; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126708

VIRGOLINO ROSA & FILHOS, L.DA

Sede: Travessa de 5 de Outubro, 2, rés-do-chão,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1779/
000208; identificação de pessoa colectiva n.º 504834860; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a apro-
vação dos mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano
de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126705

ÚLTIMO SONHO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Bairro 10 de Abril, Rua de Alexandre Herculano, 7,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2195/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505673819; nú-
mero e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126703

SOTERPAL � MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, L.DA

Sede: Quinta do Camarral, São Julião, Palmela

Capital social: 12 469,95 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1923/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505010445; núme-
ro e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126698

FRUTAS ARCADINHO � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Estrada dos Quatros Castelos, Vila Amélia,
lote 143, rés-do-chão, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2120/
20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505526352; nú-
mero e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126697

CAFÉ CHURRASQUEIRA ANJOS & SANTOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 4, loja nova, CCI 21 601,
Poceirão, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2076/
20010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505442523; nú-
mero e data da apresentação: PC 26062002.
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Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126695

P. LOUREIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 71, Cajados, Águas de Moura,
Palmela

Capital social: 250 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1862/
000614; identificação de pessoa colectiva n.º 504930362; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126690

SAÚDE & FERNANDES � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Aceiro do Costa, Quinta da Esperança,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1469/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504097326; núme-
ro e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126688

CENTRO DE JARDINAGEM � SOGRENE, L.DA

Sede: Quinta Real, 17, Palmela

Capital social: 9975,95 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 713/
920604; identificação de pessoa colectiva n.º 502778687; núme-
ro e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126687

CONSTRUÇÕES JOANEDITA, L.DA

Sede: Aceiro das Sapatarias, Venda do Alcaide,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 125 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1634/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504424998; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de

contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126684

ADOTÉCNICA � ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA,
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua dos Cravos Vermelhos, lote 150, 2.º,
esquerdo, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1548/
980924; identificação de pessoa colectiva n.º 504257293; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126683

MARCELINO & MARCELINO, L.DA

Sede: Agualva de Cima, Poceirão, Marateca, Palmela

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 622/
910605; identificação de pessoa colectiva n.º 502568658; núme-
ro e data da apresentação: PC 25062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126681

S. T. I. E. R. � SOC. TÉCNICA DE ISOLAMENTOS
E ENERGIAS RENOVÁVEIS, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, CCI 12 301, Terrim,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 9976 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 987/
940817; identificação de pessoa colectiva n.º 503254690; núme-
ro e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126679

LUSOWEB � CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 2, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1843/
000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504900803; núme-
ro e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
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contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126677

MERCAUDIO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SOM
E IMAGEM, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, lote 6/7, 3.º, direito, trás, Palmela

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2096/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505255120, nú-
mero e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126675

I. P. G. � INDÚSTRIA PORTUGUESA DE GALVANOPLASTIA, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, lote 1, rés-do-chão, direito, Palmela

Capital social: 49 879,78 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2135/
20010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505314762; nú-
mero e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126673

F. SILVA & M. SILVA � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS AUTO, L.DA

Sede: Terrim, CCI 10 505, Alto da Cascalheira, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1907/
000816; identificação de pessoa colectiva n.º 505070340; núme-
ro e data da apresentação: PC 28062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126671

CANOFER � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 252, 2 B, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 273/
860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501682503; núme-
ro e data da apresentação: PC 26062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

7 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126668

PEDRO AFONSO, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Tavares, lote 8, 1.º, direito, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2110/
20010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505445980; nú-
mero e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126664

DOROTEAGÁS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua de Venâncio Costa Lima, 45, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2089/
20010515; identificação de pessoa colectiva n.º 505480565; nú-
mero e data da apresentação: PC 27062002.

Certifico que para os fins dispostos nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação dos
mesmos e a aplicação de resultados do exercício do ano de 2001.

3 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 1000126660

SEIXAL

LARNEVES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1776/
890711; identificação de pessoa colectiva n.º 502189118; inscri-
ção n.º 10/020401; número e data da apresentação: 4/020401.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500,00 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000126201

PREDIAZUL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5281/
990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504767569; inscri-
ção n.º 2/010402; número e data da apresentação: 5/010402.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais com o
valor nominal de 2500,00 euros, cada, pertencente uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000126199
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Preços para 2002 (euros)

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19%)1

E-mail 25 .....................................................
E-mail 250 ..................................................
E-mail 500 ..................................................
E-mail 1000 ................................................
E-mail + 25 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

  5,36
 38,68
 65,45
119,00
 11,31
 81,34
130,90
238,00

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19%)

100 Acessos ...............................................
250 Acessos ...............................................
500 Acessos ...............................................
N.º de acessos ilimitados até 31/12 ..........

  19,33
 43,22
 76,28
508,55

CD-ROM 1.ª série (IVA 19%)

170,47
610,26
228,29
228,29
228,29
 68,50

216,33
711,97
253,77
253,77
253,77
 68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) ....................................................
CD histórico (1970-1979) ....................................................
CD histórico (1980-1989) ....................................................
CD histórico (1990-1999) ....................................................
CD histórico avulso ..............................................................

1.ª série ...................................................................................
2.ª série ...................................................................................
Concursos públicos, 3.ª série ..............................................

68,60
68,60
68,60

INTERNET (IVA 19%)

89,70
89,70
89,70

Assinante papel2 Não assinante papel

Assinante papel2 Não assinante papel


