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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

GRUPO CORAL DE PORTO DE AVE

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fls. 35 e seguin-
tes, do livro de notas n.º 257-D, do Cartório Notarial da Póvoa de
Lanhoso, a cargo da notária, licenciada Maria Teresa Jácome de Sousa
Amorim Correia, foi constituída uma associação de fins não lucrati-
vos, sob a designação em epígrafe.

Sede social � lugar de Porto de Ave, da freguesia de Taíde, deste
concelho.

Fins � a associação tem por objectivo: cantar na eucaristia domi-
nical do santuário de Nossa Senhora de Porto de Ave; criar, promo-
ver e desenvolver actividades culturais, com especial incidência no
canto coral e música sacra; estabelecer e desenvolver relações de
cooperação e intercâmbio com grupos e associações congéneres, na-
cionais ou estrangeiras; e, estabelecer protocolos de cooperação com
organismos oficiais da administração central, regional e local.

Mais certifico que, os estatutos desta associação, estipulam que,
podem ser sócios, todos os indivíduos no pleno gozo dos direitos cí-
vicos que se tornem membros do coro e aceitem os presentes estatu-
tos e respeitem as decisões da assembleia geral; e, que perdem a qua-
lidade de associados, todos aqueles que deixarem de cumprir as
obrigações sociais ou que de qualquer modo tenham lesado os interes-
ses da associação.

Está conforme.

6 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000072320

GRUPO DESPORTIVO DE CAÇA MARITERRA

Constituição de associação

No dia 26 de Junho de 2002, no Cartório Notarial de Lagos, pe-
rante mim, licenciada Carla Maria de Oliveira Sousa Dias, notária
interina do mesmo compareceram:

1.º Renato Ludovico Boto Viegas, natural da freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo, casado, residente na Urbanização Marinasol,
lote 4, 4.º, A, em Lagos;

2.º Josino Albino Furtado, natural da freguesia de Barão de São João,
concelho de Lagos, casado, residente na vivenda Furado, em Budens,
concelho de Vila do Bispo;

3.º António Manuel Canelas Anastácio, natural da freguesia de
Budens, concelho de Vila do Bispo, casado, residente na Urbanização
da Ameijeira, bloco C, 6, 2.º, frente, O, em Lagos; e

4.º Joaquim Duarte Furtado, natural da freguesia de Budens, conce-
lho de Vila do Bispo, casado, residente na Rua do 25 de Abril, 13,
Burgau, freguesia de Budens, concelho de Vila do Bispo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 371671, de 6 de Maio de 1999, 2015775, de
29 de Agosto de 1994, 6299627, de 20 de Outubro de 1997 e 2154731,
de 18 de Maio de 1993, todos emitidos pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, constituem uma associação, deno-
minada Grupo Desportivo de Caça Mariterra, com sede na Urbaniza-
ção Lapinha, 2.ª fase, lote 8, J, freguesia de Santa Maria, concelho de
Lagos, com o seguinte objecto: protejer e promover o desenvolvi-
mento da caça e da pesca através de acções de carácter associativo
próprias; organizar qualquer tipo de manifestações de carácter cultu-
ral e recreativo, nomeadamente, a realização de concursos, batidas,
caçadas, provas de tiro, concurso de pesca; criar e desenvolver reser-
vas ecológicas de caça ou de pesca desportiva;

Que, esta associação fica a reger-se pelos estatutos constantes do
documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado integrante da escritura de fl. 87 a
fl. 88, do livro n.º 186-G, do Cartório Notarial de Lagos.

ARTIGO 1.º

O Grupo Desportivo de Caça Mariterra, tem a sua sede na Urbani-
zação Lapinha, 2.ª fase, lote 8, loja J, freguesia de Santa Maria, con-
celho de Lagos e é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A associação não tem fins lucrativos, é isenta política e religiosa-
mente e tem por objecto: proteger e promover o desenvolvimento
da caça e da pesca através de acções de carácter associativo próprias;
organizar quaisquer tipo de manifestações de carácter cultural e recrea-
tivo, nomeadamente, a realização de concursos, batidas, caçadas, provas
de tiro, concursos de pesca, criar e desenvolver reservas ecológicas de
caça ou de pesca desportiva.

ARTIGO 3.º

Podem ser associados da associação, as pessoas singulares ou colec-
tivas juridicamente capazes, cuja admissão não cause risco ou dificul-
dade grave à consecução das finalidades e dos objectivos da associa-
ção, aceitem os seus estatutos e regulamentos e se obriguem ao
pagamento da jóia de admissão e da quota mensal.

§ único. Os menores só podem ser sócios aos 14 anos, mediante
autorização dos pais ou de quem legalmente os represente.

ARTIGO 4.º

As receitas do Grupo Desportivo de Caça Mariterra, são principal-
mente constituídas por:

a) Quotizações anuais pagas pelos seus associados, as quais podem
ser satisfeitas em duodécimos;

b) As jóias cobradas na admissão de associados;
c) Donativos e legados;
d) Subvenções, receitas de espectáculos públicos de manifestações

desportivas.
§ único. O montante das quotizações e da jóia ser fixado e regula-

mentado no regulamento geral interno a aprovar pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Os seus órgãos sociais são:
1) A assembleia geral;
2) A direcção; e
3) O conselho fiscal.
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§ único. Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral, por es-
crutínio secreto e por períodos de quatro anos, sendo sempre permi-
tida reeleição.

ARTIGO 6.º

O Grupo Desportivo Mariterra obriga-se com a intervenção de dois
membros da direcção, sendo sempre obrigatória a intervenção do
presidente ou de quem o substitua.

ARTIGO 7.º

No que estes estatutos forem omissos observa-se a legislação apli-
cável e o regulamento geral interno, em tudo o que não se oponha a
esta e cuja aprovação e alterações são da competência da assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral reunirá por convocação da direcção ordinaria-
mente para aprovação do orçamento e do plano para aprovação do
balanço, relatório e contas da direcção e parecer do conselho fiscal e
seja pedida a sua convocação, extraordinariamente, pelo presidente
da mesa, pela direcção, pelo conselho fiscal ou, pelo menos, por um
terço dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 9.º

Não é permitido o voto por correspondência ou delegação.

ARTIGO 10.º

As listas dos corpos gerentes que se destinam às eleições, deverão
ser entregues ao presidente da mesa da assembleia geral, com antece-
dência mínima de cinco dias da data marcada para as eleições.

ARTIGO 11.º

Todo e quaisquer associados, só poderá candidatar-se às eleições
para os corpos gerentes do Grupo Desportivo de Caça Mariterra numa
lista.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia, compõe-se de: presidente, primeiro-secretá-
rio e segundo-secretário.

A direcção, compõe-se de: presidente, secretário, tesoureiro e dois
vogais.

O conselho fiscal, compõe-se de: presidente, secretário e vogal.

ARTIGO 13.º

Quando um ou mais elementos da mesa da assembleia geral falta-
rem, tomarão os seus lugares, os sócios mais antigos presentes; con-
sidera-se sócio mais antigo o que com a mesma data de inscrição te-
nha o número mais baixo.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002.  A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000138565

MOTOCLUBE FALCÕES DAS MURALHAS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 23 de Setembro do
corrente ano, exarada de fl. 15 a fl. 16, do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 13-D, do Cartório Notarial de Mértola, foi consti-
tuída uma associação, com a denominação em epígrafe, com sede na
freguesia e concelho de Mértola, sendo o seu objecto social, o pros-
seguimento de Actividades recreativas, culturais e desportivas.

Os órgãos sociais da associação são: a assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

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

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, dois secretários e dois vogais.

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um vice-presi-
dente e um relator e é o órgão de fiscalização e consulta da direcção,
no sentido de assegurar que esta desenvolva as acções necessárias para
alcançar as finalidades e objectivos fixados nos estatutos e regulamen-
tos deliberados pela assembleia geral.

A associação obriga-se com a assinatura conjunta de dois membros
da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente ou a do vice-
-presidente.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � O Notário, Rui Manuel de Castro
Correia. 3000073391

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA

Certifico que, no dia 11 de Setembro de 2002, foi outorgada uma
escritura de associação, lavrada no livro n.º 839-A, do Cartório Notarial
da Sertã, nos termos seguintes:

Denominação � Associação Nossa Senhora da Penha de França.
Sede associativa � em Passaria, da freguesia e concelho da Sertã.
Objecto:
1) A Associação tem por finalidade a promoção de actividades

relacionadas com: saúde, educação, cultura, desporto, recreio e bem-
estar dos seus associados;

2) São, nomeadamente, objectivos da Associação:
a) A promoção de iniciativas conducentes à valorização social,

cultural, recreativa e desportiva dos seus associados;
b) A criação de condições e estruturas de apoio social para os associados,

nomeadamente, formação profissional, centro de dia, lar e centro médico;
c) Empenho na criação de condições para a ocupação salutar dos

tempos livres dos jovens e associados;
d) A preservação da cultura e tradições populares;
e) A criação de espaços de lazer.
Duração: por tempo indeterminado.
Forma de funcionamento � a prescrita nos estatutos, disposições

legais aplicáveis e regulamento interno.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Aldina Dias David
Fernandes Pereira Horta. 3000072269

ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
E RECREATIVA DE SISTELO

Certifico que, por escritura outorgada em 22 de Agosto de 2002,
exarada a fls. 40 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 321-C, do Cartório Notarial de Arcos de Valdevez, a cargo da
notária, licenciada Maria Albertina Barbosa Campos, foi constituída
uma Associação, denominada Associação Sócio-Cultural e Recreativa
de Sistelo, com sede no lugar de Igreja, da freguesia de Sistelo, conce-
lho de Arcos de Valdevez.

A Associação tem duração ilimitada, a partir da data da sua constituição.
Constitui principal objecto da Associação, a promoção e realiza-

ção de iniciativas culturais, desportivas e sociais por forma a melho-
rar a qualidade de vida dos seus associados.

Para a prossecução dos fins previstos neste artigo, a Associação
poderá actuar em colaboração com outros grupos, colectividades cujo
objecto seja idêntico ao seu e com os órgãos autárquicos do concelho,
bem como promover o intercâmbio com entidades públicas ou privadas.

A admissão de associados compete à direcção.
Estes terão as seguintes categorias: efectivos, honorários e bene-

méritos, com direitos próprios, cabendo, também à direcção a exclu-
são dos mesmos, nos termos estatutários.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota anual míni-
ma, no montante de 5 euros.

Está conforme, nada havendo na parte omitida que contrarie o que
vai certificado.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
da Silva Araújo Galvão. 3000071248

COMISSÃO DAS QUATRO ALDEIAS UNIDAS

Certifico que, por escritura desta data, lavrada a fl. 109, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 102-I, do 2.º Cartório Notarial de
Tomar, foram substituídos integralmente os estatutos da associação,
denominada Comissão das Quatro Aldeias Unidas, com sede no lugar
do Cardal, freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere, que passa a ter
seguinte denominação: Comissão de Amigos das Quatro Aldeias Uni-
das, e tem por fins cooperar com as entidades próprias e oficiais dos
concelhos a que pertence, na realização de melhoramentos materiais
das freguesias de Ferreira do Zêzere e de Olalhas.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000071126

MONTIJO BASKET ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 28 de Agosto de 2002, lavrada a fl. 56,
do livro de escrituras diversas n.º 247-J, do Cartório Notarial do Montijo,
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foi constituída uma Associação que se rege pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A Associação adopta a denominação de Montijo Basquet Associa-
ção e vai ter a sua sede social provisória, na Rua da Cidade do Porto,
71, nesta cidade, freguesia e concelho do Montijo.

2.º

A Associação tem como objecto: actividades de organização e ges-
tão de qualquer tipo de actividade desportiva, para profissionais ou
amadores, praticadas em locais cobertos ou ao ar livre, compreende
também as actividades de promoção e organização de manifestações
desportivas, escolas desportivas, actividades dos instrutores, profes-
sores, treinadores, árbitros, cronometristas e atletas independentes.

4.º

A Associação constitui-se por tempo indeterminado, podendo ser
admitido como seu associado qualquer cidadão, desde que proposto por
outro associado.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 3000072448

COLECTIVIDADE ANHAJOVEM.VC

Certifico, narrativamente, que, por escritura celebrada no dia de
hoje, exarada a fls. 2 e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 325-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi
constituída uma associação nos termos seguintes:

Denominação � Colectividade Anhajovem.VC
Sede � Avenida da Igreja, freguesia de Vila Nova de Anha, conce-

lho de Viana do Castelo.
Duração � por tempo indeterminado.
Objecto � proporcionar aos seus associados e familiares a satisfa-

ção de interesses relacionados com o seu bem-estar, contribuindo para
uma melhor ocupação dos respectivos tempos livres, através da prá-
tica de actividades culturais, recreativas e ou desportivas.

Com vista à realização dos seus objectivos, a colectividade tem,
entre outras, as seguintes atribuições: promover a cultura através da
reflexão, leitura, conferências, exposições e outras actividades, pro-
porcionando aos seus associados o acesso a documentação e biblio-
grafia; organizar grupos de trabalho (clubes), para a investigação, es-
tudo e análise de temas que a colectividade considere pertinentes;
organizar encontros, conferências, seminários e ou campanhas de
informação; promover a educação física com a prática de várias
modalidades desportivas; criar outras actividades que vão ao encontro
da vontade dos associados; criar parcerias com outras associações, para
melhor responder às vontades dos associados; promover o intercâm-
bio e a cooperação com associações e organismos nacionais e estran-
geiros, que prossigam os mesmos objectivos.

Condições essenciais para a admissão, exoneração e exclusão de
associados � é omissa a escritura.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, Miguel Ângelo de
Sousa e Sá. 3000070426

CENTRO MINERVA � COOPERAÇÃO E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2002, lavrada a
fl. 63, do livro n.º 210-D, do 4.º Cartório Notarial de Coimbra, a cargo
da licenciada Maria Dina de Freitas Alves Martins, notária do mes-
mo, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, com a deno-
minação em epígrafe, com sede no concelho de Viseu, no Bairro de
Santa Amélia, 10, 2.º, em Abraveses, e poderá criar núcleos em qual-
quer ponto do território nacional, ficando já criado um núcleo em
Coimbra, na Avenida de Sá da Bandeira, 71, 1.º, freguesia da Sé Nova,
onde será exercida a direcção efectiva da associação.

A associação tem por objecto a promoção das relações internacio-
nais no contexto sócio-económico e cultural.

Poderão ser admitidos como sócios, os indivíduos de idade superior a
16 anos que se comprometam a respeitar os objectivos da associação.

A sua duração é por tempo indeterminado.

Está, na parte respeitante em conformidade com o original.

10 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria José Lopes Montes
André. 3000072517

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DA AUTO-SUECO, L.DA

Certifico que, por escritura lavrada hoje, exarada de fl. 2 a fl. 3 v.º,
do livro de escrituras diversas n.º 105-A, do 1.º Cartório Notarial da
Competência Especializada de Matosinhos, foi outorgada uma escri-
tura de constituição de uma Associação Mutualista, denominada As-
sociação Mutualista da Auto-Sueco, L.da, com sede na Rua de Manuel
Pinto de Azevedo, 711, 1.º, Ramalde, Porto, cujo objecto consiste na
concessão de benefícios de segurança social e de saúde, destinados a
reparar as consequências da verificação de factos contingentes relati-
vos à vida e à saúde dos associados e seus familiares e a prevenir, na
medida do possível, a verificação desses factos.

Poderá ainda prosseguir outros fins de protecção social e de pro-
moção da qualidade de vida, através da organização e gestão de equi-
pamentos e serviços de apoio social, de outras obras sociais e de ac-
tividades que visem especialmente o desenvolvimento moral,
intelectual, cultural e físico dos associados e suas famílias.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000073570

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE CABECEIRAS DE BASTO
(SÃO NICOLAU)

Certifico que, no dia 22 de Agosto de 2002, por escritura lavrada
a fls. 8 e seguintes, do livro de notas para escrituras n.º 89-C, do
Cartório Notarial de Cabeceiras de Basto, a cargo da notária Maria
João Duarte dos Santos da Cunha Ribeiro Bernardes, foi celebrada uma
escritura de constituição de Associação, sob a denominação de Asso-
ciação Juvenil de Cabeceiras de Basto (São Nicolau), cujos estatutos
se passa certidão de teor parcial com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação Juvenil de
Cabeceiras de Basto (São Nicolau), adiante designada por AJCB.

A Associação tem a sua sede no lugar da Cumieira, freguesia de
Cabeceiras de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto.

ARTIGO 2.º

O objecto da Associação, consiste em:
1) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus asso-

ciados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude;

2) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privadas,
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua realidade.

ARTIGO 3.º

Podem ser associados da AJCB todas as pessoas que se identifiquem
com os presentes estatutos e cumpram os regulamentos internos.

ARTIGO 4.º

As receitas da Associação, são constituídas pelas jóias e quotizações
dos seus associados, pelo produto da venda de publicações próprias,
fundos, heranças ou legados que sejam concedidos, subsídios e donativos
de entidades públicas e privadas e quaisquer outras receitas provenien-
tes das actividades e serviços prestados.

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os membros dos referidos órgãos, serão eleitos em
assembleia geral eleitoral por voto secreto e directo e o seu mandato
será de dois anos, podendo sempre ser reeleitos.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos, reunindo-se ordinariamente uma vez por
ano e extraordinariamente, por convocação de um quinto dos asso-
ciados e compete eleger a mesa, a direcção e o conselho fiscal, deli-
bera sobre o relatório de actividades e contas de cada exercício anual,
delibera sobre as linhas gerais da actuação da AJCB sobre o plano e
orçamento anual proposto pela direcção, alterar os estatutos, apro-
var os regulamentos internos, deliberar sobre a integração da AJCB
em pessoas colectivas de grau superior como sejam as federações, fixar
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jóia e quotas e deliberar sobre os assuntos internos da AJCB que cons-
tem da ordem de trabalhos.

2 � A mesa da assembleia geral, é constituída por um número ímpar
de elementos, com um mínimo de três, sendo um o presidente, com-
petindo-lhe convocar e dirigir as assembleias gerais e redigir as actas
respectivas.

ARTIGO 7.º

A direcção é o órgão executivo da AJCB sendo constituída por um
número ímpar de elementos, com um mínimo de cinco, sendo um o
presidente, competindo-lhe a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar, devendo reunir mensalmente.

ARTIGO 8.º

O conselho fiscal é constituído por um número ímpar de elemen-
tos, com um mínimo de três, sendo um o presidente e compete-lhe
fiscalizar os actos financeiros da direcção, verificar as suas contas e
relatórios.

ARTIGO 9.º

A Associação só fica validamente vinculada em todos os seus actos
e contratos, através da assinatura do presidente da direcção e de dois
membros da mesma.

ARTIGO 10.º

No que estes estatutos forem omissos, vigoram as disposições do
Código Civil e demais legislação sobre associações, complementadas
pelo regulamento interno cuja aprovação e alteração são da compe-
tência da assembleia geral.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida, em
contrário ao que nesta se narra.

22 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Albina Francisca Fernandes
Mendonça da Assunção. 3000071728

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MUNICIPAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 82, do livro n.º 84-I,
do 1.º Cartório Notarial de Viseu, a cargo da notária, licenciada Maria
Carlota de Sousa Ribeiro de Castro, foi constituída a Associação, com
a denominação em epígrafe, com sede no Bairro Municipal, 64, fregue-
sia de Coração de Jesus, concelho de Viseu, tendo por objecto: representar
os associados na colaboração com as autarquias locais, em tudo que
for de interesse para o Bairro Municipal.

Promover junto das autoridades competentes, as providências re-
lativas à segurança de bens, das condições ambientais e da qualidade
de vida dos associados.

Apoiar iniciativas no âmbito recreativo, desportivo e cultural.
Colaborar, nos âmbitos visados a referir, com as associações simi-

lares que se constituam em outros bairros do concelho de Viseu.
Promover quaisquer objectivos que venham a ser definidos pelos

órgãos da Associação, dentro das atribuições.
Serão associados todas as pessoas que residam no Bairro Municipal

ou ainda familiares dos residentes, bem como todas as que, pela sua
competência, possam contribuir para a prossecução dos objectivos da
Associação.

As condições de admissão e exclusão, constarão de um regulamen-
to geral interno, cuja aprovação e alteração são da exclusiva compe-
tência da assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olinda Maria
Marques da Silva Ferreira. 3000072322

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS
DE ESCLEROSE MÚLTIPLA

Certifico que, por escritura de 8 de Julho de 2002, lavrada a fls. 13 e
seguintes do livro n.º 305 - J, do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a Associação, com a denominação em epígrafe, com sede
em Lisboa, a Rua da Cidade Gabela, 1,  freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa, com duração por tempo indeterminado
e sem fins lucrativos, podendo ser extinta por deliberação da assembleia
geral e tem como objecto promover e desenvolver formação espe-
cializada e específica na área da enfermagem de esclerose múltipla;

publicar e divulgar em documento; participar e organizar com outras
associações profissionais actividades que contribuam para o desenvol-
vimento na área da esclerose múltipla; manter contactos regulares e
troca de informações entre os seus membros, nomeadamente encorajan-
do a organização de encontros nacionais sobre os assuntos relacionados
com a esclerose múltipla; emitir pareceres sobre planeamento, con-
cepção e funcionamento de consultas de enfermagem.

A associação é constituída por associados fundadores, efectivos,
agregados, honorários e beneméritos:

a)Associados fundadores � todos os que se encontrem inscritos na
APEEM no momento de escritura notarial dos estatutos;

b)Associados efectivos � todos os enfermeiros inscritos na Ordem
dos Enfermeiros que o solicitem e sejam como tal admitidos;

c)Associados agregados  - os alunos que frequentem o Curso Supe-
rior de Enfermagem que o solicitem e sejam como tal admitidos;

d)Associados honorários � todas as pessoas, entidades ou organiza-
ções sem fins lucrativos, portuguesas ou estrangeiras que, pelos seus méritos,
categoria, obra científica, ou serviços prestados à APPEM tenham sido
para tal propostos e admitidos em assembleia geral, por deliberação to-
mada por maioria absoluta de votos dos associados presentes;

e)Associados beneméritos � as entidades ou organizações que pre-
tendam contribuir de forma especial para a pressecução dos fins da
associação geral sob proposta da direcção, sendo-lhes vedado partici-
par nas votações e convocatórias das assembleias gerais e elegerem
ou serem eleitos para os corpos sociais.

São orgãos sociais: 
1) A assembleia geral;
2) A direcção;
3) O coselho fiscal.
A duração do mandato dos orgãos sociais é de dois anos, podendo

os seus membros se reeleitos sucessivamente no todo ou em parte.
Exoneração e exclusão dos associados:
A qualidade do associado extingue-se a pedido escrito do próprio,

dirigidos à direcção ou quando se verificar atraso injustificado do pa-
gamento da quotização por um período superior a dois anos. Em cir-
cunstâncias de especial gravidade de infracção aos princípios éticos e
deontológicos profissionais ou ao espírito e objectivos da associação,
a assembleia geral poderá votar a exclusão de um associado, mediante
deliberação tomada por maioria absoluta de votos dos associados pre-
sentes. Nenhum associado poderá ser excluído sem ter sido previa-
mente convocado para a assembleia geral, sendo expressamente indi-
cado na ordem de trabalhos esse conteúdo.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000066520

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA ALMACEDENSE

Certifico que, por escritura de 21 de Maio de 2001, lavrada a
fls. 82 e seguintes, do livro n.º 129-F, do 1.º Cartório Notarial de
Castelo Branco, a cargo da notária, licenciada Maria Manuela Romão
de Seabra Castel-Branco, foi constituída a Associação, com a deno-
minação em epígrafe, com sede na Rua do Espírito Santo, 37, fregue-
sia de Almaceda, concelho de Castelo Branco, tendo por objecto: o
exercício da caça e pesca desportiva em águas interiores, e no que
estes estatutos sejam omissos rege a lei e o regulamento interno a
elaborar pela direcção e a apresentar à assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante - Principal, Alice Manuela
Baptista Gonçalves Silva Marins . 1000143210

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS

Certifico que, por escritura de 23 de Setembro de 2002, iniciada a
fl. 17, do livro de notas para escrituras diversas n.º 191-B, do Cartó-
rio Notarial de Vagos,a cargo do notário, licenciado João Ribeiro
Toito, foram alterados os estatutos da Associação, com a denomina-
ção em epígrafe, com sede à Avenida do Dr. Lúcio Vidal, nesta vila,
freguesia e concelho de Vagos, que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Antecedentes constituitivos, base estatutária, área e sede

ARTIGO 1.º

A Associação, fundada a 15 de Dezembro de 1928, com existência
legal desde 1 de Março de 1958, conforme estatutos, os aprovados
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por alvará n.º 1215/58, de 20 de Junho de 1958, do Governo Civil de
Aveiro, altera pelos presentes os aprovados por escritura do livro
n.º 141-D, a fl. 40, do Cartório Notarial de Vagos, continua a deno-
minar-se Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos.

1 � A sua sede é na Avenida do Dr. Lúcio Vidal, na vila de Vagos.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por fim criar e manter um corpo de bombeiros
voluntários, socorrer feridos e doentes e a protecção, por qualquer
outra forma, de vidas humanas e bens.

Podem também promover festas e sessões culturais e exercer qual-
quer outra actividade conducente à melhor preparação intelectual e
moral dos seus associados.

ARTIGO 3.º

Para a prossecução da finalidade de protecção de vidas e bens, a
Associação manterá um corpo de bombeiros voluntários, o qual se
regerá pelo regulamento próprio, denominado Regulamento Interno
do Corpo de Bombeiros, elaborado pela direcção e aprovado pela
entidade competente, o qual constituirá a principal unidade operativa
da Associação.

ARTIGO 4.º

A Associação tem um número ilimitado de sócios, capital
indeterminado.

ARTIGO 5.º

A insígnia da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, é
formada por um escudo em cores verde, vermelho, preto e prata, tendo
ao centro do mesmo a figura de um bombeiro com uma criança nos
braços. Sobre a parte preta, as iniciais B.V., e ao cimo destas uma
coroa de castelos extraída do brasão da vila de Vagos. Ao fundo sobre
uma fita prateada, o nome de Vagos.

ARTIGO 6.º

A bandeira é formada por um rectângulo vermelho, tendo ao cen-
tro um losango branco sobre o qual assenta a insígnia descrita no
artigo 5.º

CAPÍTULO II

Dos sócios

SECÇÃO I

Sua classificação e admissão

ARTIGO 7.º

Os sócios da Associação, dividem-se em quatro categorias:
a) Efectivos;
b) Beneméritos;
c) Honorários;
d) Humanitários.
1 � Sócios efectivos. � São sócios efectivos, as pessoas singula-

res ou colectivas que contribuam para a prossecução dos fins da As-
sociação, mediante pagamento de uma quota que poderá ser mensal,
semestral ou anual.

a) Os sócios serão admitidos pela direcção, a pedido dos próprios,
sob proposta de um sócio efectivo no pleno gozo dos seus direitos
sociais;

b) Tratando-se de menor, sem vida económica-social autónoma, o
pedido de admissão deverá ser feito pelos pais ou tutores, ficando o
pagamento da quota a cargo daqueles até à maioridade dos referidos
menores;

c) Da rejeição de admissão poderá o sócio proponente interpor
recurso para a assembleia geral no prazo de 15 dias a contar da noti-
ficação que se fará em carta registada com aviso de recepção.

2 � Sócios beneméritos. � São sócios beneméritos, as pessoas
singulares ou colectivas que, por serviços ou dádivas importantes, sejam
como tal considerados por deliberação da assembleia geral, sob pro-
posta da direcção ou por um grupo de sócios não inferior a 50.

a) Os sócios beneméritos são isentos do pagamento de quotas.
3 � Sócios honorários. � São sócios honorários, as pessoas singu-

lares ou colectivas, que por relevantes serviços prestados à Associação,
mereçam essa distinção por deliberação da assembleia geral e sob pro-
posta da direcção ou por um grupo de sócios não inferior a 50.

a) Os sócios honorários são isentos do pagamento de quotas.
4 � Sócios humanitários. � São sócios humanitários, todos os que

façam parte dos órgãos sociais da Associação e os elementos do cor-
po de bombeiros.

a) Os sócios humanitários que fazem parte dos órgãos sociais da
Associação, estão isentos do pagamento de quotas e gozam de todos
os direitos conferidos aos sócios;

b) Os sócios humanitários que fazem parte do corpo de bombeiros,
estão isentos do pagamento de quota e gozam de todos os direitos
conferidos aos sócios, exceptuando candidatarem-se aos corpos sociais.

SECÇÃO II

Dos direitos e deveres

ARTIGO 8.º

Os sócios gozam dos seguintes direitos:
a) Todas as regalias concedidas pela Associação, nas condições

regulamentares estabelecidas;
b) Eleger e ser eleito para qualquer cargo social e participar, de

uma maneira geral, em todas as actividades da Associação, desde que
satisfaçam as condições regulamentares fixadas;

c) Utilizar as instalações sociais da Associação, com as restrições
decorrentes dos estatutos e regulamentos;

d) Beneficiar do desconto por si, cônjuge, descendentes ou ascen-
dentes a seu cargo, nos serviços de saúde e outros conforme tabela
especial, regulamentada pela direcção;

e) Reclamar perante a direcção de todos os actos que considerem
contrários à lei, estatutos ou regulamentos, com recurso para a
assembleia geral;

f) Recorrer para o tribunal competente das resoluções da assembleia
geral contrárias à lei e estatutos;

g) Requerer, por escrito, certidão de qualquer acta;
h) Propor a admissão de novos sócios efectivos;
i) Fazer-se acompanhar por pessoas que façam parte do seu agre-

gado familiar nas festas recreativas, culturais e desportivas que te-
nham carácter gratuito;

j) Apresentar na Associação, nas instalações não reservadas, con-
vidados cuja idoneidade garantirão;

l) Adquirir cartão de sócio no acto da admissão e usar emblema;
m) Desistir da qualidade de sócio, facto que deverá ser comunicado

à direcção, em carta registada;
n) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos, desde

que o solicitem por escrito à direcção em requerimento devidamente
fundamentado, com a antecedência de 10 dias.

1 � Os sócios só poderão exercer os direitos referidos neste artigo e
suas alíneas se tiverem em dia o pagamento das quotas.

2 � São dispensados do pagamento de quotização desde que o re-
queiram, os sócios que estejam a cumprir o serviço militar, desempre-
gados, doentes ou em situação económica difícil e em situação que a
direcção julgue de atender.

3 � Aos sócios menores são vedados, até atingirem a maioridade,
os direitos referidos nas alíneas b), e), f), g), h), j), m) e n).

4 � Os cônjuges e filhos menores dos sócios, poderão usufruir dos
benefícios das regalias das alíneas a) e c).

Igual regalia gozam os pais dos sócios efectivos que tenham aque-
les a seu exclusivo cargo.

ARTIGO 9.º

São deveres dos sócios:
a) Honrar a Associação em todas as circunstâncias e colaborar, na

medida das suas possibilidades, nas suas realizações;
b) Satisfazer pontualmente na sede da Associação, durante os pri-

meiros 60 dias de cada ano, as quotizações, observar e cumprir as
disposições estatutárias e regulamentares;

c) Acatar as instruções dos órgãos sociais bem como do comando
legitimamente tomadas, bem como dos chefes e pessoal da Associa-
ção, aquando no exercício das suas funções;

d) Exercer com dedicação, honestidade, zelo e eficiência, os car-
gos sociais para que forem eleitos e nomeados, salvo pedido de escusa
por doença ou por outro motivo atendível, apresentando ao presi-
dente da mesa da assembleia geral e por este considerado justificado;

e) Não cessar a sua actividade de qualquer cargo sem prévia parti-
cipação fundamentada ao presidente da assembleia geral, por carta
registada;

f) Zelar pelos interesses da Associação, comunicando por escrito
ao presidente da direcção, quaisquer irregularidade que tenha conheci-
mento;

g) Comparecer às assembleias gerais extraordinárias, cuja convo-
cação tenham requerido;

h) Comunicar por escrito à direcção, a sua mudança de local de co-
brança de quotas e qualquer outra alteração que entenda conveniente;

i) Defender por todos os meios os interesses da Associação e apre-
sentar sugestões à direcção, para uma melhor realização dos fins da
mesma;
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j) Defender, por todos os meios ao seu alcance, o património
material e moral da Associação.

SECÇÃO III

Sanções e recompensas

ARTIGO 10.º

Constitui infracção disciplinar, punível com as sanções estabelecidas
nos artigos seguintes, a violação dos deveres consignados no artigo 9.º

ARTIGO 11.º

Os sócios que incorram em responsabilidade disciplinar ficam sujeitos,
consoante a natureza e gravidade da infracção às seguintes sanções:

a) Advertência verbal;
b) Repreensão por escrito;
c) Suspensão até 18 meses;
d) Expulsão.

ARTIGO 12.º

1 � A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b) e c) do
artigo 11.º são da exclusiva competência da direcção e a expulsão
expressa na alínea d) do artigo 11.º é da competência da assembleia
geral, sob proposta da direcção.

2 � Especificidade quanto ao sócio do corpo de bombeiros:
a) As sanções aplicadas nos termos do número anterior, aos sócios

que sejam elementos do corpo de bombeiros, serão previamente
comunicadas ao comando, que decidirá de eventual acção disciplinar no
âmbito do respectivo regulamento interno do corpo de bombeiros;

b) Da mesma forma as infracções ao regulamento interno do cor-
po de bombeiros, que possam configurar violação dos deveres consi-
derados no artigo 9.º dos presentes estatutos, serão obrigatoriamente
comunicados pelo comando à direcção.

ARTIGO 13.º

As penas de advertência verbal são aplicadas por faltas leves e as
de advertência por escrito são aplicadas por faltas que tenham certa
relevância.

ARTIGO 14.º

A suspensão até 18 meses constantes na alínea c) do aludido arti-
go 11.º é aplicável a:

a) Violação dos estatutos e regulamentos com consequências gra-
ves para a Associação;

b) Reincidência em infracções que tenha dado lugar a advertência
por escrito;

c) Escusa injustificada a tomar posse de qualquer cargo para que
tenha sido eleito ou nomeado;

d) Outros casos que sejam considerados de certa gravidade;
e) Em geral, quando podendo Ter lugar a expulsão o sócio reúna

circunstâncias atenuantes especiais.
1 � A suspensão, enquanto perdurar, envolve a perda dos direitos

consignados no artigo 8.º destes estatutos.

ARTIGO 15.º

A expulsão implica a eliminação do sócio e será aplicável, em geral
quando a infracção seja de tal forma grave que torne impossível o vín-
culo associativo por afectar o bom nome e prestígio da Associação.

1 � Ficam sujeitos, designadamente, à sanção de expulsão os só-
cios que:

a) Defraudarem a Associação;
b) Agredirem, injuriarem ou desrespeitarem, gravemente quaisquer

membros dos corpos gerentes ou comando, por motivos relacionados
com o desempenho dos cargos.

2 � Os sócios expulsos não poderão ser readmitidos, salvo reabili-
tação ou revisão do processo, fundamentando-se este em factos novos
ou outros que não tenham podido ser anteriormente apreciados.

ARTIGO 16.º

As sanções de expulsão e de suspensão serão sempre precedidas de
processo disciplinar com audiência obrigatória do associado:

a) Da sanção de repreensão por escrito ou de suspensão cabe re-
curso para a assembleia geral, a interpor no prazo de 30 dias a contar
da notificação da sua aplicação;

b) Da sanção de expulsão cabe recurso, nos termos da lei, para o
Tribunal Judicial de Vagos, com exclusão de qualquer outro.

Recompensas

ARTIGO 17.º

Aos sócios que prestarem à Associação, serviços relevantes pode-
rão ser atribuídas recompensas ou condecorações nos termos do regu-

lamento de distinções honoríficas e do Regulamento da Liga dos
Bombeiros Portugueses.

SECÇÃO IV

Da eliminação e readmissão

ARTIGO 18.º

Perdem a qualidade de sócios:
a) Os que forem expulsos nos termos do artigo 11.º ou demitidos

nos termos do regulamento de bombeiros;
b) Os que pedirem a exoneração ou demissão;
c) Os que pagarem as quotas correspondentes a 12 meses e não

satisfaçam o débito no prazo de 30 dias a contar da notificação, por
carta registada com aviso de recepção;

d) Os que por motivos ponderosos, devidamente examinados pela
direcção, pedirem suspensão da sua qualidade de sócios.

1 � A eliminação pelos motivos referidos nas alíneas b), c) e d)
deste artigo são da competência da direcção.

ARTIGO 19.º

Podem ser readmitidos os sócios que tiverem sido:
a) Exonerados a seu pedido;
b) Eliminados por falta de seu pagamento de quotas;
c) Suspensos a seu pedido, ao abrigo da alínea d) do artigo 18.º destes

estatutos.
1 � A readmissão referida na alínea b) só se efectuará a pedido do

ex-sócio que pague as quotizações em dívida.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

A duração do mandato dos órgãos sociais é de três anos, podendo
ser reeleitos.

1 � A posse será conferida pelo presidente da mesa da assembleia
geral, no prazo máximo de 15 dias a contar do acto eleitoral, salvo
havendo impugnação judicial deste.

2 � A posse deverá ser assistida aos órgãos sociais cessantes, que
farão entrega de todos os valores, documentos, livros, inventários e
arquivos da Associação.

ARTIGO 22.º

Os membros dos órgãos sociais não poderão votar em assuntos que,
directamente, lhes digam respeito ou nos quais sejam interessados os
respectivos cônjuges, ascendentes ou equiparados.

ARTIGO 23.º

O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais é gratuito, tendo
contudo o direito ao pagamento de despesas e ou reembolso de remu-
nerações perdidas desde que justificadas e aprovadas por deliberação
da direcção.

ARTIGO 24.º

É vedado aos membros dos órgãos sociais demandar judicialmente
a Associação enquanto se mantiverem no exercício dos cargos.

1 � A contravenção do preceituado neste artigo implica a
revogabilidade do mandato e a suspensão da capacidade eleitoral, ac-
tiva e passiva do faltoso, para os órgãos sociais, pelo prazo de quatro
anos, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal a que houver
lugar.

2 � Para aplicação destas sanções é competente a assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Os membros dos órgãos sociais, não podem recusar-se a votar nas
reuniões aonde estiverem presentes e são responsáveis, civil e crimi-
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nalmente, pelas irregularidades cometidas no exercício do mandato,
salvo se:

a) Não tiverem tomado parte na sessão em que foi tomada a deli-
beração e lavrarem o seu protesto na imediata a que assistirem, com
declaração em acta;

b) Tiverem votado contra essa deliberação e o fizerem consignar
na respectiva acta.

1 � A aprovação dada pela assembleia geral ao relatório de contas
da gerência da direcção e ao parecer do conselho fiscal iliba os mem-
bros dos órgãos sociais da responsabilidade para com a Associação,
salvo provando-se omissões por má-fé ou falsas indicações.

ARTIGO 26.º

Nenhum sócio poderá ser eleito para mais de um cargo.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 27.º

A assembleia geral é constituída pelos sócios que estejam no pleno
gozo dos seus direitos. É na assembleia geral que reside o poder supre-
mo da Associação. Consideram-se como sócios no pleno gozo dos
seus direitos os que tiverem as quotas em dias.

ARTIGO 28.º

A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, que é composto
por: presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e um segundo-
-secretário.

1 � Na falta ou impedimento do presidente, o vice-presidente
desempenhará as suas funções e assim até ao segundo-secretário.

2 � Na falta ou impedimento dos secretários, o presidente convi-
da de entre os associados presentes, quem deva secretariar a reunião.

3 � Na falta ou impedimento de todos os membros da mesa da
assembleia geral, os sócios presentes elegerão o presidente que cons-
tituirá a mesa nos termos do artigo anterior, competindo-lhe lavrar a
respectiva acta a dar andamento ao eventual expediente após o que
cessarão as suas funções.

ARTIGO 29.º

Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições dos outros órgãos sociais e, em especial:

a) Definir as linhas fundamentais da actuação da assembleia geral e
zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e dos regulamentos;

b) Eleger e destituir, por votação secreta, a mesa da assembleia
geral, a direcção e o conselho fiscal, sendo que para a destituição se
exige a maioria de dois terços dos sócios presentes em sessão expres-
samente convocada para o efeito;

c) Discutir e votar os relatórios de contas da gerência do ano an-
terior, bem como o parecer do conselho fiscal;

d) Deliberar sobre a reforma ou alteração dos estatutos, bem como
a extinção da Associação;

e) Autorizar a Associação a demandar judicialmente os membros dos
corpos gerentes, por actos praticados no exercício das suas funções;

f) Deliberar sobre todos os recursos que lhe forem interpostos por
quaisquer membros dos corpos gerentes ou associados da Associação;

g) Deliberar, sobre proposta da direcção, o valor das quotas;
h) Deliberar sobre a atribuição da categoria de sócios beneméritos

ou honorários, nos termos do artigo 7.º e seus n.os 3 e 4;
i) Deliberar sobre a alienação de bens imóveis, bem como a con-

tracção de empréstimos que excedam as competências da direcção,
em sessão expressamente convocada para o efeito;

j) Vigiar a fidelidade do exercício dos corpos gerentes aos objecti-
vos estatutários;

k) Deliberar sobre todas as outras funções que lhe estejam
estatutariamente atribuídas;

l) Deliberar sobre os casos omissos nestes estatutos.

ARTIGO 30.º

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as reuniões da assembleia geral e dirigir os respectivos

trabalhos;
b) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar os li-

vros de actas da assembleia geral;
c) Dar posse aos membros dos órgãos sociais;
d) Verificar a regularidade das listas concorrentes no acto eleitoral

e a elegibilidade dos candidatos;
e) Aceitar e dar andamento, nos prazos devidos aos recursos inter-

postos para a assembleia geral;

f) Convocar os respectivos substitutos no caso de impedimento
prolongado ou pedido de escusa justificada de qualquer membro dos
órgãos sociais;

g) Exercer as competências que lhe sejam conferidas pela lei, esta-
tutos, regulamentos ou deliberações da assembleia geral;

h) Fixar o limite de tempo na discussão de cada assunto, excep-
tuando o dos membros dos órgãos sociais.

i) Representar a assembleia em todos os actos da sua existência
legal.

ARTIGO 31.º

Compete ao vice-presidente coadjuvar o presidente da mesa no exer-
cício das suas funções e substituí-lo nas suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 32.º

Compete aos secretários:
a) Lavrar as actas e passar certidões respectivas no prazo de oito

dias a contar da data em que forem requeridas;
b) Preparar todo o expediente da mesa e dar-lhe seguimento;
c) Tomar nota dos sócios presentes às reuniões da assembleia geral

e dos que, durante a sessão, pedirem a palavra pela respectiva ordem;
d) Servir de escrutinadores no acto eleitoral;
e) Auxiliarem-se mutuamente no desempenho das suas atribuições;
f) Executarem todos os serviços que lhe sejam cometidos pelo presiden-

te ou vice-presidente.
ARTIGO 33.º

Os membros da mesa da assembleia geral poderão, sempre que o
entenderem conveniente, participar nas reuniões da direcção e do
conselho fiscal, mas sem direito a voto.

ARTIGO 34.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente ou seu substitu-
to, com a antecedência mínima de oito dias, conforme o artigo 174.º
do Código Civil.

ARTIGO 35.º

As reuniões da assembleia geral são ordinárias e extraordinárias.
1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, no mês de Março, para as eleições

dos órgãos sociais;
b) Até 31 de Março de cada ano, para discussão e aprovação do

relatório de contas da gerência do ano anterior e do parecer do con-
selho fiscal.

Estes documentos deverão estar patentes para consulta dos asso-
ciados, nos 15 dias anteriores à realização da assembleia geral.

2 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente, sob convoca-
ção do seu presidente ou do seu substituto:

a) A pedido da direcção;
b) A pedido do conselho fiscal;
c)  A requerimento fundamentado e subscrito por 50 sócios, no

pleno gozo dos seus direitos sociais.
3 � A reunião da assembleia geral que seja convocada a requeri-

mento dos sócios só poderá efectuar-se se estiverem presentes, pelo
menos, três quartos dos requerentes.

4 � Quando a reunião prevista no número anterior se não realize,
por falta de número mínimo de sócios requerentes, ficam os que fal-
tarem, inibidos, pelo prazo de dois anos, de requererem a reunião
extraordinária da assembleia geral salvo se justificarem a falta, por
motivo de força maior, no prazo de cinco dias a contar da data marcada
para a reunião.

ARTIGO 36.º

A assembleia só poderá reunir à hora marcada, com a presença da
maioria dos sócios ou ainda, meia hora depois, com qualquer número
de presenças.

1 � A assembleia geral convocada para a dissolução da Associa-
ção, só poderá funcionar estando presentes ou representados mais de
três quartos dos associados com direito a nela participarem.

ARTIGO 37.º

Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da assembleia
geral serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo ao presi-
dente da mesa, voto de qualidade, em caso de empate.

1 � As deliberações sobre a reforça ou alteração dos estatutos só
serão válidas se merecerem a aprovação de três quartos dos sócios
presentes.

ARTIGO 38.º

São anuláveis as deliberações da assembleia geral, contrárias à lei e
aos estatutos, seja pelo seu objecto seja pelas irregularidades cometi-
das na convocação ou funcionamento daquela.
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ARTIGO 39.º

De todas as reuniões serão lavradas actas em livro próprio, onde
constarão as intervenções, discussões e deliberações tomadas, as quais
serão assinadas por todos os membros da mesa.

1 � As actas das reuniões da assembleia geral, será lidas e votadas
na reunião seguinte ou que se lhe seguir, salvo deliberação em contrá-
rio na própria assembleia.

ARTIGO 40.º

Os sócios da Associação não poderão tomar parte nas votações
sobre assuntos em que estejam directamente interessados.

ARTIGO 41.º

É admitida a representação de sócio, mediante carta do próprio,
com assinatura reconhecida notarialmente e dirigida ao presidente da
mesa, delegando poderes noutro sócio. Ambos têm de estar no pleno
uso dos seus direitos e cada associado não poderá representar mais
que um sócio.

1 � A votação por correspondência, é permitida desde que o voto
seja metido em subscrito fechado, sem qualquer indicação exterior,
acompanhado de carta assinada pelo sócio com assinatura reconheci-
da. O subscrito com o voto e a carta serão metidos noutro envelope
fechado e endereçado ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � Não é admitido o voto por procuração nas assembleias eleitorais.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 42.º

A direcção é composta por um presidente, dois vice-presidentes,
primeiro-secretário e segundo-secretário, tesoureiro e o vogal.

1 � Por inerência do cargo, o comandante do corpo de bombei-
ros, será um dos vice-presidentes.

2 � O vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário,
tesoureiro e o vogal, serão definidos pela direcção na sua primeira
reunião.

3 � Haverá, simultaneamente, três suplentes, que se tornarão efec-
tivos à medida que derem vagas e assumirão funções pela ordem em
que constarem na lista eleita, podendo neste caso, proceder-se a um
ajustamento de funções, que será processado de acordo com as neces-
sidades de funcionamento interno da direcção. Os vogais suplentes
podem assistir às reuniões da direcção e participar nos trabalhos, mas
sem direito a voto.

ARTIGO 43.º

Compete à direcção, gerir e administrar a Associação e, designa-
damente:

a) Assegurar a organização e funcionamento dos serviços;
b) Promover a escrituração dos livros nos termos da lei;
c) Organizar o quadro do pessoal e gerir os recursos humanos da

Associação;
d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e regulamentos, bem como

as deliberações da assembleia geral;
e) Aprovar ou rejeitar as inscrições para a admissão de sócios;
f) Elaborar o relatório de contas da gerência com referência a 31 de

Dezembro de cada ano, dando-se a devida publicidade e submetê-lo,
com o parecer do conselho fiscal à apreciação da assembleia geral;

g) Propor à assembleia geral a nomeação de sócios beneméritos e
honorários;

h) Elaborar o orçamento e programa de acção para o ano imediato;
i) Propor à assembleia geral a reforça ou alteração dos estatutos e

a dissolução da Associação;
j) Fixar ou modificar a estrutura dos serviços da Associação, elabo-

rando os respectivos regulamentos;
k) Fornecer ao concelho fiscal os elementos que lhe forem solici-

tados para cumprimento das suas atribuições;
l) Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária, sem-

pre que julgue conveniente;
m) Manter sob sua guarda e responsabilidade, os bens e valores da

Associação;
n) Elaborar e manter actualizado o inventário do património da

Associação;
o) Ordenar a instauração de processos disciplinares e aplicar san-

ções nos termos dos presentes estatutos;
p) Representar a Associação em juízo e fora dele;
q) Submeter a apreciação e votação da assembleia geral, os assun-

tos que, pela sua importância, exigem uma toma de posição de todos
e propor, também, alteração do valor da quota mínima;

r) Fixar as taxas eventualmente devidas pela utilização dos servi-
ços da Associação;

s) Organizar o quadro de pessoal e gerir os recursos humanos da
Associação, admitir, despedir e readmitir, nos termos legais, o pes-
soal remunerado pelo trabalho prestado à Associação, fixando os ven-
cimentos e horários de trabalho;

t) Nomear e exonerar o comandante do corpo de bombeiros, bem
como o segundo-comandante e adjuntos, estes por proposta do co-
mandante e do mesmo modo renovar ou não, o período de exercício
dos cargos referidos;

u) Participar às entidades competentes os actos de conduta e pro-
cedimentos operacionais do comandante que ponha em causa os inte-
resses da Associação;

v) Delegar poderes de gestão numa comissão executiva, composta
por três membros efectivos da direcção;

w) Nomear comissões ou grupos de trabalho que entenda conve-
niente para uma melhor prossecução dos objectivos estatutários;

x) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pelos estatu-
tos e regulamentos e praticar todos os actos que entenda necessários, ten-
do em conta a defesa dos interesses morais e patrimoniais da Associação;

y) Usar das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei
n.º 295/2000, de 17 de Novembro, com nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 209/2001, de 28 de Julho;

z) Contrair empréstimos sem Ter necessidade de recorrer à
assembleia geral, até ao montante total de 50 000 euros, desde eu estes
não impliquem garantias reais.

ARTIGO 44.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Superintender na administração da Associação, orientar e fisca-

lizar todos os seus serviços;
b) Representar a Associação em juízo e fora dele, nomeadamente,

em todos os actos da sua existência legal;
c) Convocar e presidir as reuniões da direcção ou de quaisquer ou-

tras comissões que estejam ao serviço da Associação;
d) Reunir-se com o comando para tratar de assuntos de âmbito

interno operacional, sem prejuízo das reuniões da direcção;
e) Promover o cumprimento das deliberações da assembleia geral;
f) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar os li-

vros de actas da direcção, assinando com o tesoureiro os documentos
de levantamentos de fundos, autorizações de pagamento e recebimen-
tos;

g) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pelos
estatutos e regulamentos;

h) Na falta ou impedimento do presidente, este será substituído pelo
vice-presidente que designar;

i) Delegar nos funcionários algumas competências dos membros da
direcção.

ARTIGO 45.º

Compete ao vice-presidente designado nos termos da alínea h) do
artigo 44.º, substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos e
coadjuvá-lo nas suas funções.

ARTIGO 46.º

Compete ao primeiro-secretário:
a) Organizar e orientar todo o serviço da secretaria;
b) Preparar a agenda de trabalhos para a reunião da direcção;
c) Redigir o respectivo livro de actas mantendo-o sempre em dia;
d) Promover todo o expediente da direcção e Associação;
e) Passar, no prazo de 15 dias, todas as certidões das actas que

forem solicitadas pelos associados, entidades oficiais e outras.
1 � Compete ao segundo-secretário, coadjuvar o primeiro-secre-

tário nas funções que a este pertençam, executando as tarefas que lhe
forem designadas e substituí-lo na sua ausência ou impedimento.

ARTIGO 47.º

Compete ao tesoureiro:
a) A arrecadação das receitas;
b) A satisfação das despesas autorizadas;
c) Assinar autorizações de pagamento e guias de receita, arquivan-

do todos os documentos de receitas e despesas;
d) Depositar nas instituições de crédito que forem designadas as

disponibilidades que não sejam de aplicação imediata;
e) A orientação e controle da escrituração de todos os livros de

receita e despesa, velando pela segurança de todos os haveres e con-
ferindo o cofre, pelo menos, uma vez por semana;

f) A apresentação à direcção do balancete em que se descriminem
as receitas e despesas do mês anterior, bem como a prestação de contas
sempre que a direcção o entenda;
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g) Elaborar anualmente o orçamento em que se discriminem as
receitas e despesas tendo em conta o ano seguinte;

h) Efectuar o necessário provimento de fundos para que, nas datas
estabelecidas, a Associação possa solver os seus compromissos;

i) Colaborar na elaboração do relatório de contas da gerência, com
referência a 31 de Dezembro de cada ano, a apresentar à assembleia
geral, na parte respeitante a receitas e despesas;

j) A actualização do inventário do património associativo;
k) Em geral, prestar todos os esclarecimentos sobre assuntos de

contabilidade e tesouraria.

ARTIGO 48.º

Ao vogal compete colaborar em todos os serviços respeitantes á
gestão da Associação, exercendo as funções que a direcção lhe atribuir.

ARTIGO 49.º

A direcção reunirá, sempre que julgar conveniente, sob a convoca-
ção do presidente ou, na falta deste, do seu substituto legal ou ainda por
iniciativa dos seus membros e também a pedido do conselho fiscal.

1 � As deliberações da direcção são tomadas por maioria, cabendo
ao presidente, voto de qualidade, em caso de empate.

2 � A direcção não poderá deliberar sem a presença da maioria
dos seus membros.

3 � Das reuniões da direcção, serão lavradas actas em livro pró-
prio que deverão ser assinadas pelos presentes.

ARTIGO 50.º

Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as assinaturas
de dois membros efectivos da direcção, uma das quais será a do pre-
sidente ou, na sua falta ou impedimento, a do vice-presidente.

1 � Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas con-
juntas do presidente da direcção ou, na falta ou impedimento, do vice-
-presidente e a do tesoureiro ou, na falta ou impedimento deste, a do
primeiro-secretário.

2 � Os actos de mero expediente, poderão ser assinados por qual-
quer membro da direcção ou, por delegação desta um funcionário
qualificado.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 51.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secretário e
um relator.

1 � Haverá simultaneamente, dois suplentes que se tornarão efec-
tivos à medida que se derem vagas pela ordem que tiverem sido elei-
tos. Os vogais suplentes, poderão assistir às reuniões do conselho fis-
cal e tomar parte na discussão dos assuntos, mas sem direito a voto.

ARTIGO 52.º

Compete ao conselho fiscal inspeccionar e fiscalizar os actos ad-
ministrativos, zelando pelo cumprimento da lei, dos estatutos, regu-
lamentos e em especial:

a) Examinar a escrituração e demais documentos, sempre que o
julgar conveniente;

b) Solicitar a convocação da assembleia geral, sempre que o julgar
conveniente;

c) Dar parecer sobre o orçamento e relatório de contas da gerên-
cia, apresentadas pela direcção;

d) Fiscalizar a administração da direcção, verificando o saldo em
caixa e quaisquer outros valores, o que fará constar nas suas actas;

e) Solicitar à direcção reuniões extraordinárias, para discussão con-
junta de assuntos cuja importância se justifique;

f) Assistir às reuniões da direcção sempre que o julgue conveniente
e tomar parte nas discussões dos assuntos tratados, mas sem direito a
voto;

g) Emitir parecer aos outros órgãos sociais sobre qualquer assunto
para que seja consultado, designadamente, sobre a aquisição onerosa e
alienação de imóveis, reforma ou alteração dos estatutos, dissolução
da Associação, bem como sobre a contracção de empréstimos.

ARTIGO 53.º

Compete ao presidente do conselho fiscal:
a) Convocar e presidir às reuniões do conselho fiscal;
b) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar os li-

vros de actas do conselho fiscal;
c) Exercer todas as funções que lhe sejam atribuídas pela lei, pelos

presentes estatutos e pelos regulamentos internos da Associação.

ARTIGO 54.º

Compete ao secretário:
a) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões do conselho

fiscal;
b) Promover todo o expediente;
c) Lavrar as actas do respectivo livro;
d) Servir de escrutinador no acto eleitoral.

ARTIGO 55.º

Compete ao relator coadjuvar o secretário nas suas funções e rela-
tar os pareceres ou relatórios do conselho fiscal sobre os assuntos que
lhe forem submetidos.

ARTIGO 56.º

O conselho fiscal poderá reunir ordinariamente quando o entender
e extraordinariamente, para a apreciação de assuntos de carácter ur-
gente, a convocação de respectivo presidente, por iniciativa deste ou
da maioria dos seus membros e ainda a pedido da direcção.

1 � O conselho fiscal só poderá reunir com a maioria dos seus
membros.

2 � As deliberações são tomadas por maioria simples de voto,
cabendo ao presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

3 � As deliberações constarão de um livro próprio de actas, as
quais serão assinadas pelos presentes.

SECÇÃO V

Do conselho disciplinar

ARTIGO 57.º

O conselho disciplinar é o órgão de recurso hierárquico composto
pelos presidentes da assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal
ou pelos seus legais substitutos.

1 � Compete ao conselho disciplinar a apreciação dos recursos
hierárquicos interpostos das penas disciplinares aplicadas pelo coman-
dante do corpo de bombeiros.

SECÇÃO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 58.º

O conselho fiscal é um órgão consultivo e de apoio à direcção.
1 � A sua constituição é da responsabilidade da direcção, em funções,

que os convidará assim que tomar posse, num prazo máximo de 30 dias,
informando o presidente da assembleia geral da sua composição.

2 � Constituem o conselho geral:
a) Um representante dos ex-presidentes da assembleia geral;
b) Um representante dos ex-presidentes da direcção;
c) Um representante dos ex-presidentes do conselho fiscal;
d) Um representante dos ex-presidentes do conselho geral;
e) Um representante dos ex-comandantes do corpo de bombeiros;
f) Um sócio benemérito;
g) Um sócio honorário;
h) Um bombeiro distinguidos pela Liga com o crachá de ouro;
i) Presidente da Câmara Municipal;
j) Presidente da Assembleia Municipal;
k) Um presidente da Junta de Freguesia do concelho;
l) Um presidente de instituições de solidariedade social;
m) Associados de reconhecido mérito, em número ímpar não su-

perior a nove.
3 � Os membros do conselho geral escolherão entre si, um presi-

dente, um vice-presidente e um secretário, os restantes serão vogais.
4 � Ao presidente ou no seu impedimento ao vice-presidente,

compete a convocação do conselho geral e a orientação dos respec-
tivos trabalhos e, ao secretário incumbem todos os serviços de redac-
ção e expediente.

5 � O conselho geral reúne, por iniciativa do seu presidente ou
sempre que solicitado pela direcção da Associação.

ARTIGO 59.º

Compete ao conselho geral:
a) Emitir parecer sobre questões importantes para a vida da Asso-

ciação, sempre que lhes for solicitado pela direcção;
b) Apoiar e dinamizar as iniciativas e acções concretas empreen-

didas pela direcção, colaborando directamente, ou facultando condi-
ções e meios para a sua efectivação;

c) Propor a realização de acções de cariz humanitário ou outra de
interesse concelhio;
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d) Dar parecer sobre as distinções honoríficas atribuídas em regu-
lamento próprio.

CAPÍTULO IV
Das eleições

ARTIGO 60.º

A eleição dos órgãos sociais, será feita por votação secreta, tendo
cada sócio o direito a um voto em lista, na qual constarão os nomes
dos candidatos efectivos e suplentes, os números de associados, a in-
dicação do órgão e cargo para que não propostos, à excepção da di-
recção em que só será indicado o cargo de presidente.

1 � As listas serão propostas e subscritas por um mínimo de 25 só-
cios efectivos, sem prejuízo do número seguinte, considerando-se o
primeiro proponente como mandatário da lista.

2 � A direcção também poderá propor ou subscrever uma lista.
3 � As listas serão entregues na secretaria da Associação, ao cui-

dado do presidente da mesa da assembleia geral, até cinco dias antes
da realização da assembleia geral convocada para eleição dos órgãos
sociais, as quais serão afixados na Associação nos lugares habituais.

ARTIGO 61.º

A eleição dos membros dos órgãos sociais, realizar-se-á em
assembleia geral, convocada para o efeito no mês de Março do ano
em que termina o mandato. Quando as eleições não forem realizadas
atempadamente, estes mantêm-se em exercício até à eleição e posse
dos novos órgãos sociais.

1 � É admitido voto por correspondência, nos termos do arti-
go 41.º e seu n.º 1, destes estatutos.

2 � O escrutínio far-se-á imediatamente após colhida a votação,
sendo proclamados eleitos os componentes da lista mais votada.

ARTIGO 62.º

As mesas de voto funcionarão na sede, podendo também, por de-
cisão do presidente, funcionar noutras instalações da Associação, quanto
tal o justifique.

1 � Poderá haver mais do que uma mesa de voto. Na sede, a mesa
de voto será constituída pela mesa da assembleia geral e nos demais
casos por mesas nomeadas pelo respectivo presidente da mesa da
assembleia geral.

2 � Na constituição das mesas de voto, cada lista far-se-á repre-
sentar por um seu elemento.

As mesas de voto que não forem constituídas pela assembleia geral,
serão constituídas por sócios que estejam em pleno gozo das suas rega-
lias e serão escolhidos pelo presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 63.º

São elegíveis os sócios que satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais;
b) Sejam maiores ou emancipados;
c) Não façam parte dos corpos sociais de outras Associações

congéneres;
d) Não tenham sido destituídos dos corpos sociais da Associação,

por irregularidades cometidas no exercício das suas funções;
e) Que não tenham pedido a demissão de funções para que tenham

sido eleitos no último mandato;
f) Não sejam trabalhadores remunerados da Associação;
g) Não sejam sócios humanitários pertencendo ao corpo de bom-

beiros.

CAPÍTULO V
Da gestão financeira

ARTIGO 64.º

São receitas da Associação:
a) O produto das quotas dos sócios efectivos;
b) Os rendimentos de bens próprios;
c) As comparticipações pela utilização dos serviços da Associação;
d) Os subsídios e os donativos, legados e heranças a favor da Asso-

ciação;
e) O produto líquido de quaisquer espectáculo, festas e outras diversões;
f) O produto da venda de emblemas, galhardetes, medalhas, livros

e outros objectos;
g) Quaisquer outras receitas não especificadas.

ARTIGO 65.º

Constituem despesas da Associação:
a) A manutenção do corpo de bombeiros;
b) A promoção do bom funcionamento das actividades de cultura,

recreio e acção médica;

c) A administração de todos os sectores da vida da Associação,
designadamente, os vencimentos dos trabalhadores da Associação;

d) Os encargos legais;
e) E quaisquer outras resultantes dos fins estatuídos da Associação.

CAPÍTULO VI
Da reforça ou alteração dos estatutos

ARTIGO 66.º

Os presentes estatutos só podem ser reformados ou alterados com
voto favorável de pelo menos, três quartos dos votos dos sócios pre-
sentes em assembleia geral, convocada para o efeito, sob proposta da
direcção ou a requerimento fundamentado e subscrito por 50 sócios
no pleno gozo dos seus direitos sociais.

1 � Uma vez feita a convocatória, as alterações estatutárias pro-
postas, deverão ficar patentes aos sócios na sede ou em quaisquer outras
instalações da Associação com antecedência mínima de cinco dias em
relação á data marcada para a reunião da assembleia geral.

CAPÍTULO VII
Da dissolução

ARTIGO 67.º

A Associação dissolve-se nos termos da lei geral.

ARTIGO 68.º

A liquidação e partilha de bens da Associação uma vez dissolvida,
serão feitas nos termos da lei geral.

1 � A assembleia que deliberar a dissolução nomeará os liquidatá-
rios de entre os sócios presentes.

ARTIGO 69.º

A Associação, no exercício das suas actividades, regular-se-á de
harmonia com a legislação aplicável.

ARTIGO 70.º

Os casos omissos e as dúvidas da interpretação e execução dos presen-
tes estatutos serão resolvidos em reunião conjunta dos órgãos sociais
solicitada pela direcção ou pelo conselho fiscal ao presidente da mesa
da assembleia geral, o qual por si só, também poderá promover, se assim
o entender, a sua efectivação, de acordo com a lei e os princípios ge-
rais de direito.

ARTIGO 71.º

Os actuais órgãos sociais mantêm-se em funções, até ao cumprimento
do mandato previsto neste novo texto estatutário. Os associados ins-
critos à data da aprovação dos presentes estatutos e da sua entrada em
vigor deverão ser reclassificados, distribuídos pelos grupos previstos nas
alíneas a), b), c) e d) do artigo 7.º dos mesmos estatutos.

Está conforme.

25 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000073970

CLUBE DE BASQUETEBOL DE PORTIMÃO «HUSKIES»

Certifico que, no dia 28 de Agosto de 2002, exarada a fl. 78, do
livro de notas n.º 135-G, do Cartório Notarial de Portimão, foi cons-
tituída uma associação, com a denominação de Clube de Basquetebol
de Portimão «Huskies», com sede na Rua da Hortinha, 26, 3.º, fre-
guesia e concelho de Portimão; tem por objecto, a prática de basque-
tebol e a formação de equipamentos jovens e séniores em todos os
escalões masculinos e femininos com o objectivo de disputarem os
respectivos campeonatos regionais, nacionais e internacionais.

A admissão de associados efectivos, é da competência da direcção
com base na solicitação escrita do associado ou seu legal representan-
te, sob proposta de um associado fundador.

A admissão de associados subscritores é da competência da assembleia
geral decorrente da proposta, subscrita por dois associados efectivos
ou pela direcção.

Os associados honorários são admitidos em assembleia geral ordi-
nária, sob proposta fundamentada pela direcção.

Com base em processo disciplinar especialmente organizado e com
prévia audiência do associado arguido, poderão ser aplicadas pela di-
recção, as penas de advertência, de suspensão e de exclusão.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria de Ascensão Lopes
Pereira. 3000071910



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 604-(13)

APPME � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PEQUENOS
E MÉDIOS EMPRESÁRIOS

Certifico que, por escritura de 28 de Agosto de 2002, lavrada a
fl. 116 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 203-B,
do 19.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, em substituição
legal, Carla Cristina Soares, foi constituída uma Associação, com a
denominação em epígrafe, por tempo indeterminado e sem fins lucra-
tivos, com sede na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 59, 2.º, es-
querdo, A, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, que tem por
objecto: congregar e desenvolver actividades destinadas a promover e
a dignificar a actividade de pequenos e médios empresários.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Notária, Carla Cristina Soares.
3000071112

APPMI � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PEQUENOS
E MÉDIOS INVESTIDORES

Certifico que, por escritura de 28 de Agosto de 2002, lavrada a
fl. 117 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 203-B, do 19.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária,
em substituição legal, Carla Cristina Soares, foi constituída uma Asso-
ciação, com a denominação em epígrafe, por tempo indeterminado e
sem fins lucrativos, com sede na Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 59, 2.º, esquerdo, A, freguesia de Alvalade, concelho de
Lisboa, que tem por objecto: congregar e desenvolver actividades des-
tinadas a promover e dignificar a actividade de pequenos e médios in-
vestidores.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Notária, Carla Cristina Soares.
3000071097

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS MOINHOS, VIDA
E AMBIENTE DO REGADIO LUSO/VACARIÇA/MEALHADA

Certifico que, por escritura lavrada no dia 17 de Setembro de 2002,
exarada a fls. 148 e seguintes, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 103-D, do Cartório Notarial de Mealhada, a cargo da notária,
licenciada Maria da Graça Toucedo Dias Ferrão, foi constituída por
tempo indeterminado, uma Associação, denominada Associação de
Amigos, Vida e Ambiente dos Moinhos do Regadio Luso/Vacariça/
Mealhada, com sede no lugar de Lameira de São Pedro, da freguesia
de Luso, deste concelho de Mealhada, a qual tem por objecto a pre-
servação do ambiente, especialmente nas suas vertentes relacionadas
com a natureza e com a água, incentivar a manutenção e recuperação
dos moinhos de água, situados ao longo do regadio e promover os
apoios necessários junto das entidades oficiais, podendo ser associa-
dos pessoas singulares e pessoas colectivas, obrigando-se os associa-
dos efectivos juvenis e séniores ao pagamento de jóia e quota, nos
montantes fixados pela assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
de Jesus Peixoto Oliveira. 3000073093

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDALHOEIRA

Certifico que, por escritura de 22 de Julho de 2002, exarada a fls. 91 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 379-F, do Car-
tório Notarial de Mafra, a cargo da notária, licenciada Arlete da
Encarnação Marques Farto, foi constituída uma Associação, sem fins
lucrativos, com a denominação de Associação dos Amigos da
Bandalhoeira, com sede no lugar da Bandalhoeira, freguesia da Azueira,
concelho de Mafra, cujo fim consiste em zelar pelo desenvolvimento
e progresso da Bandalhoeira a nível recreativo, cultural, social e de
outras actividades afins.

Podem ser associados, todos os indivíduos com mais de 16 anos, de
ambos os sexos, com boa conduta moral e cívica e ainda pessoas
colectivas legalmente constituídas que se inscrevam e aceitem os es-
tatutos e regulamentos.

Perdem a qualidade de associados, os que infrinjam os deveres
estatutários e regulamentares que estarão sujeitos às sanções de «sus-
pensão» e «demissão».

Conferido, está conforme o original, não havendo nada que res-
trinja, omita, amplie, modifique ou condicione o que foi certificado.

22 de Julho de 2002. � A Notária, Arlete da Encarnação Mar-
ques Farto. 3000066956

A. O. R. N. � ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS
DA RESERVA NAVAL

Certifico que, no dia 2 de Setembro de 2002, lavrada a fl. 95, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 153-I, do 2.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo do notário, licenciado Manuel Bernardo Amarelo,
se encontra exarada uma escritura de alteração de estatutos da Asso-
ciação supra citada, com sede em Lisboa, na Fábrica Nacional de
Cordoaria, na Rua da Junqueira, freguesia de Santa Maria de Belém, de
onde além do mais, se destacam as seguintes alterações:

ARTIGO 2.º

Objecto

a) a e) [...]
f) Promover actividades sociais, culturais e desportivas, estas em

especial relacionadas com o mar e orientadas, preferencialmente para
os descendentes dos associados.

ARTIGO 5.º

Associados

1 � A Associação é constituída por sócios originários, sócios efec-
tivos, sócios de mérito, sócios honorários, sócios descendentes e só-
cios aderentes.

a) a e) [...]
f) Podem ser sócios aderentes: quaisquer pessoas físicas que, identi-

ficando-se com o espírito da AORN e com os seus objectivos, sejam
propostas por escrito fundamentado, por sócio originário.

3 � A qualidade de sócio aderente adquire-se pela inscrição, com
pagamento de jóia, de valor igual ao do estabelecido para os sócios
originários e por deliberação da direcção.

ARTIGO 6.º

Direito dos sócios

1 � a) a c) [...]
d) Reclamar dos actos que considerem lesivos dos direitos da Asso-

ciação e ou dos sócios;
e) [...]
f) Usar o distintivo da Associação.
2 � É, também, direito dos sócios originários propor três sócios

aderentes.
3 � São direitos dos sócios de mérito e dos sócios honorários:
a) Os consignados nas alíneas b), c) e f) do n.º 1;
b) A isenção de jóia e quotas.
4 � São direitos dos sócios descendentes:
a) Os consignados nas alíneas b), c), d), e) e f) do n.º 1;
b) Jóias e quotas reduzidas a metade;
c) Poderem requerer à direcção da Associação, a qualidade de sóci-

os efectivos, desde de que decorridos cinco anos como associados e
terem pelo menos, 30 anos de idade.

5 � São direitos dos sócios aderentes, os consignados nas alíneas b),
c), d), e) e f), do n.º 1, deste artigo.

ARTIGO 7.º

Deveres dos sócios

1 � a) a e) [...]
2 e 3 � [...]
4 � São deveres dos sócios aderentes, os constantes nas alíneas a),

b), c) e e), do n.º 1.
5 � (Anterior n.º 4.)
6 � (Anterior n.º 5.)

ARTIGO 13.º

Obrigação

Para obrigar a Associação, são necessárias as assinaturas conjuntas
do presidente ou de um dos vice-presidentes e do tesoureiro.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Forte da Silva.
3000072285
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ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES
DO PLANALTO MIRANDÊS

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro de 2001, lavrada de
fl. 142 a fl. 143 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 6-C,
do Cartório Notarial de Vimioso, a cargo da notária interina, Maria
do Carmo Ratão Português, foram alterados parcialmente os estatu-
tos da Associação de Agricultores do Planalto Mirandês, com sede na
freguesia da Póvoa, concelho de Miranda do Douro, no sentido de
alterar os artigos 1.º n.º 2  e 23.º, e aditar aos artigos 1.º o n.º 3, ao
2.º, os n.os 2 e 3, ao 4.º os n.os 3 e 4, ao 7.º o n.º 1 alínea c) e ao 16.º
a alínea g), que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A AAPM tem a sua sede em Miranda do Douro.
3 � A área social da Associação, abrange a Região do Planalto

Mirandês.

ARTIGO 2.º

2 � Sem prejuízo da pessoa jurídica podem ser criadas pela
assembleia geral, secções com regulamentos próprios e organização
contabilística própria.

3 � Fica desde já criada a secção de gestão, no âmbito da qual
funcionará o serviço de gestão, que prosseguirá os seguintes fins:

a) A aplicação e difusão de técnicas adequadas de gestão e conta-
bilidade agrícola junto dos seus associados;

b) Elaborar o estudo económico das empresas aderentes;
c) Analisar técnica e economicamente, as actividades e os sistemas

de produção adequados à Região;
d) Prestar o conselho de gestão individual, tendo em conta a via-

bilidade da sua execução;
e) Desencadear acções que visem o aperfeiçoamento técnico, eco-

nómico e sócio-cultural dos aderentes.

ARTIGO 4.º

3 � Os associados poderão optar apenas pela modalidade de ges-
tão, aderindo à secção de gestão, devendo nesse caso, a admissão ser
precedida de parecer do gabinete de gestão.

4 � A cessão de gestão terá de ter no mínimo 15 associados ade-
rentes para funcionar.

ARTIGO 7.º

1 � [...]
c) Os que, tendo aderido à secção de gestão, deixarem de fornecer,

em tempo útil, os elementos contabilísticos necessários á elaboração
da sua ficha de exploração.

ARTIGO 16.º

g) Assegurar a confidencialidade dos dados económicos individuais
das explorações dos sócios aderentes à secção de gestão.

ARTIGO 23.º

A Associação, na parte da sua secção de gestão, obriga-se perante
o Ministério da Agricultura a:

a) Enviar o relatório e o plano de actividade através dos serviços
regionais de agricultura;

b) Fornecer dados globais relativos às explorações dos seus associ-
ados, com vista à sua utilização pelos serviços competentes;

c) Permitir a divulgação dos sistemas de produção e das inovações
que se tenham mostrado de interesse para os agricultores da região;

d) Enviar os estatutos e respectivas alterações aos serviços regio-
nais do Ministério da Agricultura;

e) Consentir na fiscalização administrativa pelos serviços regio-
nais sempre que a secção de gestão beneficie dos apoios previstos na
legislação em vigor.

Está conforme o original, na parte a que respeita.

28 de Dezembro de 2001. � A Notária Interina, Maria do Carmo
Ratão Português. 3000066217

ASSOCIAÇÃO VILA D�ESTE JOVEM

Certifico que, por escritura outorgada em 28 de Agosto de 2002,
exarada a fls. 106 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 8-B,
do 1.º Cartório Notarial da Competência Especializada do Porto, a
cargo da notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes Vitorino,

foram alterados os estatutos da Associação, denominada Associação
Vila d�Este Jovem, número de identificação de pessoa colectiva, pro-
visório, 506027139, com sede na Urbanização Vila d�Este, lote 19,
1.º, esquerdo, na freguesia de Vilar de Andorinho, concelho de Vila
Nova de Gaia.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000071345

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS
DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 1993, iniciada a fl. 73,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 158-D, do Cartório
Notarial de Vagos, agora a cargo do notário, licenciado João Ribeiro
Toito, foi constituída a associação, com a denominação em epígrafe,
com sede no lugar e freguesia de Santo André de Vagos, concelho de
Vagos, a qual tem por fim a promoção cultural, desportiva, social e
patrimonial da freguesia de Santo André de Vagos, designadamente,
construção de caminhos rurais, fontes, fontanários, manutenção do
património, apoio à cultura, criação de clubes desportivos, criação de
mercados, feiras, creches, jardins-de-infância, apoio à construção de
postos médicos na citada freguesia e lares.

Poderão ser admitidos como sócios todos os naturais e residentes
na freguesia de Santo André de Vagos, concelho de Vagos, bem como
todos os que a ela estejam ligados por laços de amizade e queiram de
qualquer modo contribuir para o seu engrandecimento, sendo a admis-
são de associados, da competência da assembleia geral.

Os sócios poderão ser eliminados da associação, por falta de paga-
mento de quotas, por deliberação da assembleia geral e após processo
disciplinar devidamente instruído.

Está conforme.

17 de Setembro de 2002. � O Notário, (Assinatura ilegível.)
3000073161

TEATRO D�ÁGUA � CRIAÇÕES DE BOLSO
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 32 e seguinte, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 178-J, do 8.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo do licenciado António José Tomás Catalão, foi
constituída uma Associação, denominada Teatro d�Água � Criações
de Bolso � Associação Cultural, com sede na Rua de Camilo Pessanha,
6, 2.º, freguesia de Amora, concelho do Seixal, que tem por objecto
o desenvolvimento de actividades relacionadas com as artes
performativas, teatro, dança, fotografia, vídeo, apresentação de es-
pectáculos e acções de formação no campo das artes.

Podem ser associados, todas as pessoas singulares e colectivas que
desejem contribuir para o cumprimento do estabelecido nos artigos 3.º,
4.º e 5.º dos estatutos, quer pelo benefício que recebam, quer pelo que
causem aos outros.

Os associados passam a usufruir plenamente dos seus direitos após
aprovação da sua admissão em reunião de direcção, mediante paga-
mento de jóia e primeira quota.

Os associados podem ter a seguinte categoria: fundadores, efecti-
vos, beneméritos e honorários.

São sócios fundadores, os designatários da acta da reunião inaugural
da assembleia geral onde foram aprovados os presentes estatutos.

São sócios efectivos, todos aqueles que forem admitidos pela direc-
ção, mediante pedido apresentado nas condições estabelecidas em
assembleia geral.

São sócios beneméritos, todos aqueles cuja contribuição para o
património da Associação seja considerada pela assembleia geral, se-
gundo disposto no regulamento interno, merecedora de tal categoria.

São sócios honorários, todos aqueles cuja acção notável tenha con-
tribuído decisivamente para o cumprimento do disposto no artigo 4.º
dos estatutos.

Perdem a qualidade de associados, os que tenham praticado actos
contrários aos deveres dos associados, aos objectivos da Associação
ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio e bom nome; os
que deixem de pagar as suas quotas durante três meses consecutivos e
as não liquidem dentro do prazo que lhes for notificado; os que não
cumpram as deliberações da assembleia geral ou da direcção; a decisão
de perda da qualidade de associado incumbe à direcção, podendo o
excluído recorrer dessa decisão para a assembleia geral, no prazo de
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30 dias contados a partir da notificação de exclusão, mediante reque-
rimento fundamentado, dirigido ao presidente da mesa.

A todo o tempo, qualquer associado poderá demitir-se da Associa-
ção, podendo esta exigir a quotização referente aos três meses se-
guintes ao da comunicação da demissão: a declaração da emissão será
apresentada à direcção em carta registada com aviso de recepção, e
terá efeitos a partir do fim do mês seguinte ao da apresentação.

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

Os associados que, por qualquer forma deixem de pertencer à Asso-
ciação, não têm o direito de exigir as quotizações que hajam pago e
perdem o direito ao património social, sem prejuízo da responsabili-
dade por todas as prestações relativas ao tempo em que foram mem-
bros da Associação e as referentes aos três meses seguintes ao da
comunicação da deliberação.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Almeida Lopes da Lomba Silva Nobre. 3000072290

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA TORRE

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2002, lavrada a
fl. 55 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 136-F, do Car-
tório Notarial de Montemor-o-Velho, a cargo da notária, licenciada
Isilda Maria Gonçalves Duarte da Silva Barbas, foi constituída uma
Associação, denominada Associação Cultural da Torre, com sede no
lugar da Torre, freguesia e concelho de Montemor-o-Velho, que tem
por objecto promover o associativismo nas suas múltiplas vertentes;
contribuir para o desenvolvimento do lugar da Torre, melhorando a
qualidade de vida dos seus habitantes e as condições ambientais; criar
e desenvolver actividades sócio-culturais, bem como desportivas, re-
creativas, lúdicas e culturais, preservando os costumes e modos de viver
de toda a população, bem como actividades no âmbito da acção so-
cial e formação profissional.

Podem ser sócios todas as pessoas singulares ou colectivas que re-
únam as condições previstas nos estatutos ou disposições regulamen-
tares e independentemente do sexo, raça, nacionalidade, religião e
convicção política ou ideológica.

Os indivíduos menores só podem ser sócios desde que devidamente
autorizados pelo seu representante legal e com as restrinções impos-
tas pelos próprios estatutos e regulamentos.

Está conforme.

6 de Setembro de 2002. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000073588

GRUCAMO � GRUPO DE CAMINHEIROS DE MONTANHA

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 2002, lavrada a
fl. 39, do livro de escrituras diversas n.º 207-F-F, do 2.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária, licenciada
Maria da Conceição de Sousa Leite, foi constituída uma associação,
com a denominação em epígrafe, com sede na Avenida de São Miguel,
331, freguesia de Ceide, São Miguel, concelho de Vila Nova de
Famalicão, tendo por objecto: actividades desportivas de montanha,
pedestrianismo, campismo e orientação, da qual podem ser associa-
dos todas as pessoas que o desejem, independentemente da sua na-
cionalidade, cor, religião ou ideologia política.

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

9 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Leopoldina Maria
Cardoso Guedes. 3000071986

OS CARNICENSES � ASSOCIAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 39 a fl. 39 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 44-C, do Cartório Notarial
de Trancoso, foi constituída a Associação, com a denominação de Os
Carnicenses � Associação para o Desenvolvimento Social e Cultu-
ral, tem a sua sede na freguesia de Carnicães, do concelho de Trancoso,
sendo o objectivo da Associação defender os interesses da freguesia e

contribuir para a melhoria das condições de vida da população, atra-
vés de iniciativas e empreendimentos que apoiem a infância, a juven-
tude e a terceira idade.

Está conforme.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante, Ana Maria dos Santos Ra-
mos. 3000065667

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE VENDAS NOVAS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 5 de Setembro cor-
rente, lavrada de fl. 10 a fl. 10 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 309-J, do 1.º Cartório Notarial de Setúbal, foi constituída
uma associação, com a firma em epígrafe, com sede no sítio na Rua
de Bernardino Machado, 25, em Vendas Novas, freguesia e concelho
de Vendas Novas, que durará por tempo indeterminado e tem por
fim: desenvolver, propagandear e promover o ideal sportinguista;
angariar novos sócios para o Sporting Clube de Portugal; promover
actividades culturais, recreativas e desportivas; apoiar as manifesta-
ções desportivas do Sporting Clube de Portugal e participar em ac-
ções conjuntas com outros núcleos de sportinguistas.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Podem ser associados todos os indivíduos de qualquer idade que
mantenham uma afinidade com Vendas Novas, com bom comporta-
mento moral e cívico e que sejam sócios ou simpatizantes do Sporting
Clube de Portugal.

A admissão de sócios faz-se mediante proposta sujeita a aprovação
da direcção, acompanhada de duas fotografias e o pagamento do car-
tão, dos estatutos e da primeira quota.

Haverá três categorias de associados:
a) Sócios efectivos � todos os sportinguistas, tendo completado

os 18 anos e como tal admitidos pela direcção, em conformidade com
os presentes estatutos;

b) Sócios menores � todos os membros menores de 18 anos e
como tal admitidos pela direcção, em conformidade com os presen-
tes estatutos;

c) Sócios de mérito � todos aqueles que, por especial contributo
para com o núcleo, assim sejam designados em assembleia geral,
mediante proposta da direcção.

Perdem a qualidade de associados:
a) A pedido, por escrito, do próprio sócio;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante mais de um

ano; e desse facto sendo notificado por escrito, não regularizar a si-
tuação no prazo de 30 dias; e

c) Se ofender com gravidade os ideais do Núcleo.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Mota Alves.
3000073768

ASSOCIAÇÃO DE TEATRO PAULO CLARO
RAPAZES DA ALDEIA

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2002, iniciada a fl. 85,
do livro de notas n.º 575-D, do Cartório Notarial de Almeirim, foi
constituída a pessoa colectiva, com a denominação de Associação de
Teatro Paulo Claro � Rapazes da Aldeia, com sede na freguesia de
Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, ao Largo do 1.º
de Maio, Hotel Jackson.

A Associação tem por objecto: promover e desenvolver activida-
des relacionadas com a cultura e a recreação, nomeadamente, na área
teatral, dando primazia, nestas actividades à juventude.

São órgãos da Associação: a direcção, a assembleia geral e o conse-
lho fiscal.

Está conforme ao original e na parte omitida nada há em contrá-
rio ou além do que neste se narra ou transcreve.

19 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ema Maria Antunes
Osório Filipe. 3000066982

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS AUTARCAS
SOCIALISTAS (ANJAS)

Certifico que, por escritura de 20 de Outubro de 2001, exarada a
fls. 15 e seguintes, do livro n.º 687-B, do 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão, foi
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constituída uma Associação, por tempo indeterminado, denominada
Associação Nacional de Jovens Autarcas Socialistas (ANJAS), com
sede em Lisboa, na Rua de Rodrigo da Fonseca, 24, 1.º, direito.

Objecto � a Associação tem como objecto a promoção social e
cultural, formação e informação jurídica.

Associados � haverá as seguintes categorias de associados:
a) Efectivos; e
b) Honorários.
1.º Serão admitidos como associados efectivos, todos os jovens

autarcas e candidatos a órgãos autárquicos, nas listas do Partido So-
cialista, militantes ou não da Juventude Socialista, da área geográfica
correspondente ao território nacional, e que perfilhem dos ideais do
Socialismo Democrático, com idade inferior a 30 anos.

2.º A assembleia poderá declarar associado honorário qualquer pes-
soa singular ou colectiva que tenha prestado serviços relevantes ao
poder autárquico ou à Associação.

A qualidade de associado efectivo, adquire-se mediante proposta
escrita à direcção, donde conste o compromisso de respeitar o espí-
rito da Associação e de prosseguir os seus fins.

A direcção poderá recusar a admissão dos associados que não pre-
encham os requisitos para tal necessários, cabendo dessa decisão, re-
curso para a assembleia geral.

Perderão a qualidade de associados efectivos aqueles que:
a) Completem 30 anos;
b) Requeiram a sua demissão;
c) Deixem de pagar as suas quotas durante mais de 12 meses, de-

pois desse atraso previamente avisados, mediante carta registada com
aviso de recepção. Será concedido aos membros, um prazo suplemen-
tar de 30 dias para que estes possam regularizar a sua situação;

d) Sejam expulsos por grave infracção às suas obrigações
estatutárias.

20 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000142908

ROCHA VIVA � IGREJA COMUNHÃO CRISTÃ

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 12 de Setembro de
2002, lavrada de fl. 5 a fl. 7, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 46-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi constituída uma
associação, denominada Rocha Viva � Igreja Comunhão Cristã, tem
a sua sede provisória na Rua de António Teixeira Lopes, 4-B, na
freguesia de Venda Nova, concelho da Amadora, a qual tem por
objecto: pregação e ensino evangélico; ajuda às famílias carenciadas
no âmbito material, físico e espiritual; ajuda às pessoas vítimas de
droga, álcool, prostituição e aos sem abrigo; ajudar e transformar as
pessoas que estão vivendo abaixo do limiar da dignidade humana,
providenciando os meios necessários á as reinserção social.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria da Graça de As-
sunção Brito Belchior. 3000073086

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA AMIGOS DE BAGUIM

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 10 de Setembro de
2002, lavrada a fl. 24, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 224-C, do Cartório Notarial de Gondomar, a cargo da notária Maria
Filomena Donas Botto Saraiva de Aguilar Pinto Ferreira, foi consti-
tuída uma Associação, com a denominação em epígrafe, que tem a
sua sede na Rua da Primavera, 211, freguesia de Baguim do Monte,
concelho de Gondomar, e que tem por objecto: o fomento do despor-
to, actividades culturais e sociais.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Está conforme.

10 de Setembro de 2002. � O Ajudante, Alberto de Sousa Pinto.
3000072536

EIXO AMBIENTE � ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO
DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Sede: Poço do Borratém, 13, 1.º, direito,
freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 14 de Agosto cor-
rente, lavrada de fl. 12 a fl. 13, do livro de notas para escrituras di-

versas n.º 452-I, do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notá-
rio, licenciado Manuel d�Assunção Casalta, foi constituída a Associa-
ção, com a denominação e sede em epígrafe, a qual pode ser transferida
para outro local, mediante deliberação da assembleia geral, tendo dura-
ção indeterminada, constando dos respectivos estatutos:

1) Que, tem por objecto: a defesa e a valorização do ambiente e ou
do património natural e construído, bem como a conservação da
Natureza;

2) Admissão e exclusão de associados:
a) São associados as pessoas singulares ou colectivas que sejam

admitidas pela Associação;
b) São associados efectivos, as pessoas singulares ou colectivas, que

sejam admitidas pela direcção, com dois terços de votos favoráveis
dos associados efectivos, presentes no uso dos seus direitos;

c) São associados honorários, as pessoas singulares ou colectivas
que tenham desenvolvido actividades de grande relevância para a Eixo
Ambiente ou para a defesa e a valorização do ambiente, do patrimó-
nio natural construído, bem como a conservação da natureza, que
sejam admitidas em assembleia geral, sob proposta da direcção, com
dois terços dos votos favoráveis dos associados efectivos e honorá-
rios, presentes no uso dos seus direitos;

d) São associados fundadores aqueles que participam na escritura
pública que institui a Eixo Ambiente;

e) Os associados podem ser excluídos da Eixo Ambiente por deci-
são da assembleia geral, com dois terços de votos favoráveis, com
fundamento no afastamento dos objectivos estatutários ou por po-
rem em causa o bom nome e os interesses da Associação.

Está conforme.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Antonieta Cordeiro
da Silva Sucena. 3000070607

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
DOS LUGARES UNIDOS À QUINTÃ

Certifico que, no dia 6 de Agosto de 2002, no Cartório Notarial da
Sertã, lavrada a fl. 142, do livro n.º 838-a, do Cartório Notarial da
Sertã, foi outorgada uma escritura de constituição de Associação, nos
termos seguintes:

Denominação: Associação Cultural e Recreativa dos Lugares Uni-
dos à Quintã.

Sede associativa: em São Bento, no lugar de Quintã, da freguesia de
Cernache do Bonjardim, concelho da Sertã.

Objecto: promover actividades desportivas, recreativas, eventos
culturais e desportivos; promover actividades de apoio à infância,
juventude e terceira idade.

Duração: por tempo indeterminado.
Forma de funcionamento: a prescrita nos estatutos, disposições

legais aplicáveis e regulamento interno.

Está conforme com o original.

6 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Ana Maria dos Santos Brás
Martins. 3000071908

CAULE � ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DA BEIRA SERRA

Sede: lote 11, 5.º, direito, Chão do Prado,
nesta cidade de Oliveira do Hospital

Certifico que, por escritura de 9 de Setembro de 2002, exarada
a fls. 69 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 222-D, do Cartório Notarial de Oliveira do Hospital, foram
alterados os estatutos da Associação, com a denominação em
epígrafe, quanto ao artigo 1.º (sede), que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

Sede

§ único. A Associação adopta a denominação de CAULE � Asso-
ciação Florestal da Beira Serra, tem a sua sede na Rua do Dr. António
da Costa Júnior, no lugar e freguesia de Covas, do concelho de Tábua.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Notária, Manuela Sofia Gorgel
Couto Pinto de Moura Lopes. 3000072413
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ASSOCIAÇÃO DE CAVALEIROS DA LAGOA DA PALHA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 85 e seguintes,
do livro de notas n.º 302-f, do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, a
cargo do notário, licenciado José Fernando Correia Pereira, que se
encontra em comissão de serviço, foi constituída uma Associação,
cuja denominação é Associação de Cavaleiros da Lagoa da Palha, tem
a sede na Quinta de Santa Helena, Rua da Paz, sem número, Lagoa da
Palha, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela, durará por
tempo indeterminado e tem por objecto social: a defesa, prevenção e
divulgação equestres em Portugal; defesa e bem-estar do cavalo; o culto
da amizade, solidariedade e ajuda entre cavalos e cavaleiros.

Podem ser associados todos aqueles que se interessem pela tradição
equestre e actividades associadas em Portugal.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Florbela Brás
Vicente. 3000071225

CASA DO PESSOAL DO SERVIÇO NACIONAL
DE BOMBEIROS

Certifico que, por escritura exarada hoje, lavrada a fls. 93 e seguinte,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 178-J, do 8.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo do notário, licenciado António José Tomás Catalão,
foi constituída uma associação, denominada Casa do Pessoal do Serviço
Nacional de Bombeiros, com sede na Rua de Júlio de Andrade, 7, fregue-
sia da Pena, concelho de Lisboa, tendo por objecto: fomentar o espí-
rito de grupo e de são convívio entre os associados, realizando ou
participando em iniciativas ou acções susceptíveis de constituir valo-
rização no plano cultural e social ou que proporcionem satisfação pes-
soal no plano de interesses recreativos ou desportivos e outros.

Podem ser associados na Casa do Pessoal do SNB, todas as pessoas
singulares e colectivas que desejem contribuir para o cumprimento do
estabelecido nos artigos 3.º e 4.º, quer pelo benefício que recebam,
quer pelo que causem aos outros.

Os associados passam a usufruir plenamente dos seus direitos após
aprovação da sua admissão em reunião da direcção, mediante o paga-
mento da jóia e primeira quota.

Os associados podem ter a seguinte categoria: fundadores, efecti-
vos e beneméritos.

São associados fundadores, os signatários da acta da reunião inaugu-
ral da assembleia geral onde foram aprovados os presentes estatutos.

São associados efectivos, por direito próprio, todos os actuais e
antigos funcionários, bem como os aposentados ou colaboradores do
SNB, mediante inscrição e pagamento da jóia e primeira quota.

São associados beneméritos, as pessoas ou entidades cuja contribuição
para o património da associação seja considerada por deliberação da
assembleia geral, sob proposta da direcção, merecedora de tal categoria.

Perdem a qualidade de associado: os eu tenham praticado actos
contrários aos deveres dos associados, aos objectivos da Associação
ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio e bom nome; os
que deixem de pagar as suas quotas durante três meses consecutivos e
as não liquidem dentro do prazo que lhes for notificado; os que não
cumpram as deliberações da assembleia geral ou da direcção.

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

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

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

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

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Teresa
Almeida Lopes da Lomba Silva Nobre. 3000072293

NAIECUM � NÚCLEO DE ALUNOS DO INSTITUTO
DE ESTUDOS DA CRIANÇA DA UNIVERSIDADE DO MINHO

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada a fls. 9 e se-
guintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 900-D, do 1.º

Cartório Notarial de Barcelos, foi constituída uma associação, deno-
minada NAIECUM � Núcleo de Alunos do Instituto de Estudos da
Criança da Universidade do Minho, com sede nas instalações do Ins-
tituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, Avenida
Central, 100, freguesia de Braga (São Vítor), da cidade de Braga, que
tem por fim a cooperação entre todos os estudantes do ensino bási-
co, educação de infância e cursos de complemento e qualificação, a
defesa e representação dos seus interesses, bem como a realização de
iniciativas e actividades para a promoção dos cursos.

Está conforme com o original.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000069972

BALDIOS TERRAS DE AQUILINO RIBEIRO

Certifico que, no dia 29 de Julho de 2002, exarada de fl. 80 a fl. 81,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 41-C, do Cartório Notarial
de Moimenta da Beira, foi constituída uma assembleia de compartes,
denominada Baldios Terras de Aquilino Ribeiro, a qual tem a sua sede
na freguesia de Peva, concelho de Moimenta da Beira, e tem por fim
a promoção dos interesses dos compartes da freguesia de Peva, no-
meadamente, pela gestão, florestação e reflorestação dos respectivos
terrenos.

Os órgãos da assembleia de compartes, são: a mesa da assembleia
de compartes, o conselho directivo e a comissão de fiscalização.

Está conforme.

10 de Setembro de 2002. � A Notária, Maria da Conceição
Eusébio Marques. 3000072432

ATEMPO � ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 10 de Setembro
de 2002, lavrada a fl. 71, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 88-A, do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, li-
cenciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi rea-
lizada uma escritura de constituição da Associação, com a denomi-
nação em epígrafe, com sede no sítio do Areeiro, freguesia de São
Clemente, concelho de Loulé, e que, tem por fim o acolhimento
temporário a vítimas de violência; construção, gestão e exploração
de casas de abrigo e de centros de acolhimento, formação, saúde,
reinserção social e de lazer.

Constitui património da Associação, um fundo inicial próprio da
contribuição de todos os fundadores; as doações, heranças, legados e
subsídios que lhe sejam atribuídos por entidades públicas ou privadas,
quer portuguesas, quer estrangeiras; todos os bens móveis e imóveis
adquiridos para o seu funcionamento e instalação ou com os rendi-
mentos provenientes do investimento dos seus bens próprios; os
donativos que receber de modo regular ou ocasional; a receita dos
serviços que venha a prestar ou da venda de qualquer tipo de publica-
ção que venha a editar.

São membros da Associação, todas as pessoas maiores de idade, no
uso pleno das faculdades mentais que manifestem, o desejem de adqui-
rir essa qualidade, mediante o preenchimento de ficha própria e o
pagamento de uma jóia.

A aceitação da qualidade de membro depende da aprovação pela
direcção a efectuar votação secreta.

São órgãos da Associação, o conselho de fundadores e beneméri-
tos, a direcção, a assembleia geral, o conselho consultivo de consti-
tuição facultativa, o conselho fiscal e o director-geral, cuja duração é
por tempo indeterminado e que se dissolverá nos termos legais.

Está conforme.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000072400

SPORT ALGOS E BENFICA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 27 de Agosto de
2002, lavrada de fl. 89 a fl. 89 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 79-C, do Cartório Notarial de Ourique, a cargo da ajudan-
te Maria Vitória Amaro, foram alterados os estatutos da associação,
denominada Sport Algos e Benfica, com sede na Rua da Moinheta,
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freguesia de Algoz, concelho de Silves, que durará por tempo
indeterminado.

A admissão de sócios compete à direcção.

Está conforme o original, nada havendo na parte omitida em con-
trário do que nesta se transcreve.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Vitória Amaro.
3000071533

ASSOCIAÇÃO REAPRENDER A VIVER

Certifico que, por escritura de constituição de Associação, lavrada
hoje, exarada a fls. 64 e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 182-C, do Cartório Notarial de Bragança, a cargo do notá-
rio João Américo Gonçalves Andrade, foi constituída uma Associação,
sem fins lucrativos, denominada Associação Reaprender a Viver, tem a
sua sede na freguesia da Sé, concelho de Bragança, tem por objecto
criar e administrar um serviço de apoio comunitário, sendo este anóni-
mo, com vista a contribuir para a eliminação de situações problemáti-
cas, designadamente, no apoio aos toxicodependentes, desempregados
e a jovens em vias e ou de exclusão social; apoio psicológico a todos
os que recorram a esta Associação, nomeadamente, dependentes de
substâncias ilícitas e lícitas; promover acções e campanhas de
sensibilização/informação junto da população juvenil; promover a for-
mação profissional adequada às suas actividades e afins; criar e adminis-
trar serviços de apoio designadamente centros de ocupação de tempos
livres (cultura, desporto, música e informática); estabelecimento de liga-
ções com outras entidades, com intenção de desenvolver esta Associa-
ção, visando o bem-estar físico, psíquico e social da comunidade.

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão e

exclusão, constarão do referido regulamento interno.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Vilma da Concei-
ção da Silva. 3000064060

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE PRÉDIOS
SITOS ENTRE A ESTRADA CIRCULAR E A ESTRADA REAL

Certifico que, por escritura de 28 de Agosto de 2002, lavrada a
fl. 65, do livro de escrituras diversas n.º 247-J, do Cartório Notarial
do Montijo, foi constituída uma Associação, com a denominação em
epígrafe, que se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A Associação toma a denominação de Associação de Proprietários
de Prédios Sitos Entre a Estrada Circular e a Estrada Real.

2.º

A Associação constitui-se por tempo indeterminado e tem a sua
sede na Rua de Manuel Tiago, 113, em Montijo.

3.º

A Associação tem por objecto: a defesa dos interesses dos proprietá-
rios e dos demais titulares de direitos reais dos terrenos sitos entre a
Estrada Circular e a Estrada Real, bem como constituir-se como legí-
timo interlocutor dos interesses dos seus representados junto da Câ-
mara Municipal do Montijo e outras entidades, contribuindo para a
definição e execução de um projecto urbanístico de alta qualidade para
aquela zona territorial.

4.º

Podem aderir à Associação todos aqueles que sendo titulares de
direitos reais de aquisição sobre prédios rústicos ou urbanos compre-
endidos entre o Caminho Municipal n.º 1004 (Estrada Real) e a Es-
trada Circular o requeiram perante a direcção da Associação, median-
te aprovação em assembleia geral.

7.º

1 � Perdem a qualidade de associados todos os que por qualquer
motivo, deixem de ser titulares de direito real sobre os terrenos com-
preendidos no artigo 4.º dos presentes estatutos.

2 � Perdem ainda a qualidade de associados todos os que violando
os estatutos da Associação, sejam dela expulsos por deliberação da
assembleia geral.

16.º

A Associação vincula-se com as assinaturas de dois elementos da
direcção.

20.º

O mandato dos órgãos sociais é de três anos, mantendo-se em fun-
ções os órgãos cessantes até ao empossamento dos novos órgãos sociais.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Albertina  Boavida
Tavares Dias Fernandes dos Santos. 3000072447

ASSOCIAÇÃO JUVENIL QUATRO PATAS

Certifico que, por escritura de 3 de Setembro de 2002, lavrada de
fl. 29 v.º a fl. 30, do livro de notas para escrituras diversas n.º 78-D,
do Cartório Notarial de Portalegre, a cargo da notária, licenciada Maria
Fernanda Salema Ferreira Nunes, encontra-se exarada uma escritura
de constituição de Associação, denominada Associação Juvenil Qua-
tro Patas, com sede na Praça da República, 30, 1.º, em Portalegre,
tendo como objectivos:

a) Fomentar e divulgar a prática de desportos caninos, como o
Mushing, Agility, Obedience, Canicross, entre outros;

b) Promover e participar em eventos relacionados com animais;
c) Promover a defesa dos direitos dos animais;
d) Promover entre os seus associados a necessidade de respeitar o

meio ambiente, tanto dentro como fora das actividades desenvolvi-
das pela Associação.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Mariana de Je-
sus Roque Batista Real Mamede. 3000071731

VELHA GUARDA COIMBRÃ
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

Certifico que, por escritura de 22 de Agosto de 2002, exarada a
fls. 48 e seguintes, do livro n.º 728-B, do 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales Guedes Leitão, foi
constituída uma Associação, com a denominação de Velha Guarda
Coimbrã � Associação Artística e Cultural, com sede na Rua de
António Correia de Oliveira, sem número de polícia, freguesia de São
Paulo de Frades, concelho de Coimbra.

Fins

A Associação tem como objecto: promover e divulgar o patrimó-
nio artístico e cultural, constituído pela música de Coimbra, partici-
pando em serenatas, sessões de fado de Coimbra, manifestações cul-
turais de índole académica e Coimbrã; colaborar com organismos
autónomos da Academia de Coimbra, na organização de espectáculos
e saraus, promover o nome de Coimbra, da sua Universidade e das
suas tradições.

Deveres e direitos dos associados

Os associados ficam obrigados ao pagamento de uma jóia inicial e
de uma quota mensal, sendo a sua admissão, demissão e demais deve-
res e direitos, bem como a administração dos fundos da Associação,
ser regulados pelas disposições do regulamento interno a que se refere
a alínea b) do artigo 6.º dos respectivos estatutos.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000072115

CASA DO POVO DE ALQUEIDÃO DA SERRA

Certifico que, por escritura de 22 de Agosto de 2002, exarada a
fls. 7 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 391-D,
do Cartório Notarial de Porto de Mós, foram alterados os estatutos
da Casa do Povo de Alqueidão da Serra, com sede no lugar e freguesia
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de Alqueidão da Serra, concelho de Porto de Mós, com o seguinte
objecto:

1) A Casa do Povo, tem por finalidade desenvolver actividades de
carácter social, cultural, desportivo, recreativo ou outras, com a par-
ticipação dos interessados e em colaboração com o Estado, as
autarquias e INATEL, proporcionando-lhe o apoio que em cada caso
se justifique, por forma a contribuir para a resolução de problemas da
população na respectiva área;

2) Para a realização dos seus fins, deve a Casa do Povo:
a) Promover acções de animação sócio-cultural, quer por iniciati-

va própria, quer de acordo e em coordenação e cooperação com ou-
tras entidades;

b) Desenvolver actividades de apoio social, nas valências que, em
cada caso, mais se justifiquem, nos termos do artigo 7.º;

c) Fomentar a participação das populações nas acções tendentes a
satisfazer as necessidades da comunidade da respectiva área e a me-
lhorar a sua qualidade de vida, nos aspectos social, cultural, desportivo
e recreativo.

3) A Casa do Povo poderá ainda participar no planeamento de
acções de carácter económico, social e cultural, que abrange a respec-
tiva área.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000071747

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS
DE URGÊNCIA

Certifico que, por escritura lavrada hoje, exarada a fl. 76, no livro
de escrituras diversas n.º 90-A, foi outorgada uma escritura de consti-
tuição de Associação, denominada Associação Portuguesa de Enfer-
meiros de Urgência, com sede na  Rua de Manuel Moreira de Barros,
621, A3.1.3, Vila Nova de Gaia, tendo como objecto:

a) Contribuir para a formação técnica e científica dos enfermeiros
em exercício, na área de enfermagem de urgência;

b) Promover e apoiar estudos e trabalhos de investigação por for-
ma a contribuir para a produção e desenvolvimento de novos conhe-
cimentos em enfermagem de urgência;

c) Divulgar os trabalhos científicos realizados por enfermeiros;
d) Organizar seminários, conferências e outros eventos no âmbito

da enfermagem de urgência;
e) Estabelecer protocolos de colaboração com outras associações

ou entidades e promover intercâmbios de experiências nos domínios
visados;

f) Promover a qualidade dos cuidados de enfermagem, na área da
enfermagem de urgência;

g) Representar os interesses e expectativas dos enfermeiros, que
exercem a sua actividade profissional na área da urgência, junto da
Ordem dos Enfermeiros e das demais instituições/associações, de
âmbito nacional ou internacional;

h) Promover a formação da enfermagem na área da urgência, vi-
sando a criação de unidades curriculares a nível da licenciatura e pós-
graduação; e promover uma estrutura de formação, nesta área, bem
como a sua creditação junto das entidades competentes;

i) Promover a edição de publicação, jornais e revistas, nos domíni-
os relacionados com estes objectivos.

26 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000066509

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MARKETING FARMACÊUTICO

Certifico que, por escritura de 29 de Novembro de 1991, exarada a
fls. 89 e seguintes, do livro n.º 170-G, do 20.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída uma Associação, com a denominação de Associação
Portuguesa de Marketing Farmacêutico, com sede na Rua de Castilho,
75, rés-do-chão, direito, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa,
a sua duração será por tempo indeterminado, e o seu objecto consiste em
promover a Associação, dos membros sócios, sem fins lucrativos, no
âmbito do marketing farmacêutico, nomeadamente, formação profissio-
nal, acções de convívio, biblioteca e actividades similares.

A Associação é composta pelas seguintes categorias de sócios: sócios
fundadores, sócios efectivos, sócios ordinários, contribuintes e cor-
respondentes.

São sócios efectivos, todos os indivíduos que desempenhem na
Indústria Farmacêutica, as funções de director de marketing, P. M.,

director comercial e chefe de serviços comerciais, chefe de vendas e
chefe de serviços de marketing, training manager, MK Research e os
portugueses que desempenhem estas funções no estrangeiro.

Poderão ainda fazer parte todos os indivíduos que embora não es-
tejam no desempenho das funções, possuam título profissional equi-
valente, reconhecido ou que tenham exercido os cargos acima referi-
dos ou estejam desempenhando outro cargo noutras empresas ou
noutras áreas da saúde.

São sócios honorários, as entidades, instituições ou indivíduos ain-
da que estranhos à Associação, a quem a assembleia geral, sob pro-
posta da direcção, destinguir com esse título, em reconhecimento dos
serviços relevantes prestados à Associação.

São sócios contribuintes, as pessoas singulares ou colectivas que
contribuam com subsídios ou se, comprometam a pagar regularmente
uma quota especial.

São sócios correspondentes, os indivíduos e organizações de na-
cionalidade portuguesa ou estrangeira, habitualmente residentes fora
do território abrangido pela Associação, mas que mantenham com
ela contactos regulares e úteis.

A admissão de sócios efectivos, contribuintes e correspondentes é
da competência da direcção, e a de sócios honorários é da competên-
cia da assembleia geral, sob proposta daquela.

A admissão como sócio efectivo, deverá ser proposta por dois sócios
efectivos, em situação regular com as suas obrigações sociais.

As penalidades que podem ser impostas, aos sócios, qualquer que seja
a sua categoria, são pela ordem de gravidade, as seguintes: advertência,
suspensão e expulsão.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000073332

ASSOCIAÇÃO VIAGEM DE VOLTA

Certifico que, por escritura de 10 de Setembro de 2002, lavrada a
fl. 36, do livro n.º 322-A, do 1.º Cartório Notarial das Caldas da Ra-
inha, foram alterados os estatutos da Associação, com a denomina-
ção em epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 22.º n.º 1, 14.º n.º 4 e 23.º
alínea g), passando a sede para a Rua da Bela Vista, 58-E, lugar e
freguesia de Coto, concelho de Caldas da Rainha.

Está conforme o original, na parte transcrita.

10 de Setembro de 2002. � A Notária, Maria Margarida Alves da
Costa Rego. 3000072134

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA BOMBOS
DE SÃO TIAGO

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 101 a fl. 103, do
livro de escrituras diversas n.º 81-D, do Cartório Notarial de Vila Nova
de Cerveira, a cargo do notário, licenciado Aníbal Castro da Costa,
foi constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe, com
sede no lugar de Vale, freguesia de Sopo, concelho de Vila Nova de
Cerveira que, durará por tempo indeterminado e tem por objecto: a
associação cultural e recreativa.

Podem ser associados desta Associação, todos os que se identifica-
rem com os objectivos da Associação.

As condições de admissão de novos associados e a perda de tal
qualidade constam dos estatutos da Associação.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

6 de Setembro de 2002. � O Notário, Aníbal Castro da Costa.
3000071912

CLUBE DE CAÇADORES MARCO E PERDIGUEIRO

Certifico que, por escritura lavrada no dia 14 de Março de 2002,
exarada de fl. 52 a fl. 53, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 492-D, do Cartório Notarial de Coruche, foi constituída uma as-
sociação, que adopta a denominação de Clube de Caçadores Marco e
Perdigueiro, e é uma colectividade com sede e funcionamento no lu-
gar e freguesia de Santana do Mato, concelho de Coruche.

A associação tem como objecto a criação e administração de zonas
de caça associativas ou municipais, fomento e conservação da fauna
cinegética, promover o exercício da caça e convívio entre os sócios.
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Os associados ficam obrigados a concorrer para o património social
com o pagamento de uma jóia inicial e de uma quota mensal, de mon-
tante a estabelecer por deliberação da assembleia geral, podendo ser
alterados por esta em qualquer altura.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

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

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
secretário e um vogal, competindo-lhe redigir as actas e dirigir os
trabalhos da assembleia.

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
tesoureiro, um primeiro-secretário e um segundo-secretário, compe-
tindo-lhe a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar na
Associação, devendo reunir mensalmente, sendo a convocação feita
pelo presidente.

Para obrigar a associação são necessárias as assinaturas de dois
membros da direcção, sendo um deles o presidente.

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

Está conforme o original.

14 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Jacinta Fi-
tas Martins Garcia Nunes. 3000038099

SPORTING CLUBE DE CORTEGAÇA

Certifico que, por escritura de 23 de Agosto de 2002, exarada a
fl. 128, do livro de notas n.º 909-B, do 1.º Cartório Notarial de Sintra,
a cargo do notário Celso dos Santos, foram remodelados totalmente
os estatutos da associação, com a denominação em epígrafe, com sede
na Estrada de Cortegaça, lugar de Cortegaça, freguesia de Pero Pi-
nheiro, concelho de Sintra.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Manuela
da Silva Antunes Irinéu. 3000071252

CLUBE «OS AMIGOS DO TIRO»

Certifico que, por escritura outorgada em 19 de Setembro de 2002,
lavrada a fl. 70, do livro n.º 264-F, do Cartório Notarial de Alandroal,
entre José Miguel Matias Veigas, casado, residente na Tapada da
Alfarrobeira, Alandroal, lote 6; Altino José Moreira Cavacas, casado,
residente nesta vila de Alandoal, na Tapada da Eira; e António José
Ramalho Veladas, casado, residente na Travessa da Alexandrina, 2,
nesta vila de Alandroal, foi constituída uma associação, denominada
Clube «Os Amigos do Tiro», com sede na Rua de João de Deuz, 3-A,
em Alandroal, freguesia de Alandroal (Nossa Senhora da Conceição),
concelho de Alandroal, tendo como objectivo fomentar e dinamizar
o exercício de tiro com armas de caça.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegivel.)
1000140252

APCER � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTIFICAÇÃO

Certifico que, por escritura lavrada ontem, exarada de fl. 47 a
fl. 47 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 86-A, do 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, foram altera-
dos os estatutos da Associação, denominada APCER � Associação
Portuguesa de Certificação, com sede na Rua de Júlio Dinis, piso 4,
Porto, alterando os estatutos quanto ao seu artigo 6.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O património da APCER é de 900 000 euros, constituído por
600 unidades de participação, no valor de 1500 euros cada uma.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000065401

CENTRO CULTURAL DESPORTO PIGEIRENSE

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2002, lavrada a fls. 66 e
seguintes, do livro de notas n.º 184-I, do 1.º Cartório Notarial de Santa
Maria da Feira, foi constituída uma associação, denominada Centro
Cultural Desporto Pigeirense, a qual tem a sua sede na Rua da Igreja,
da freguesia de Pigeiros, concelho de Santa Maria da Feira, e tendo
por objecto a associação sem fins lucrativos destinada a promover
desportos, actividades culturais, sociais e recreativas; pretende adop-
tar na associação os estatutos do INATEL para os centros de cultura
e desporto.

Conferida, está conforme.

4 de Abril de 2002. � O Ajudante, João da Silva e Sousa.
3000042953

VOLUNTARIADO HOSPITALAR «HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS»

Certifico que, por escritura de 10 de Julho de 2002, lavrada de
fl. 58 a fl. 59, do livro de escrituras diversas n.º 197-F, do 2.º Cartó-
rio Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária, licenciada
Maria da Conceição de Sousa Leite, foi constituída uma associação,
com a denominação em epígrafe, com sede no Hospital São João de
Deus, cidade e concelho de Vila Nova de Famalicão, tendo por
objecto: solidariedade social no sector da segurança social e saúde, da
qual podem ser associados, pessoas singulares maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas que aceitem prosseguir os fins visados pela associa-
ção e que nela se inscrevam, mediante proposta apresentada à direcção
por qualquer associado.

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

12 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goreti da
Costa Ferreira. 3000065660

ROTA DA POESIA � PRODUÇÕES CULTURAIS

Certifico que, por escritura de 20 de Março de 2002, iniciada a
fl. 33, do livro de notas para escrituras diversas n.º 211-F, do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro, a cargo do notário José Carreto Lages,
foi constituída uma associação, com a denominação em epígrafe, com
sede provisória na Rua de Gil Vicente, 52, da freguesia da Gafanha da
Nazaré, concelho de Ílhavo, tem a sua duração por tempo
indeterminado e o seu objecto consiste em potenciar a literatura e a
música bem como a exploração de novas formas de comunicação,
valorizando as diferentes artes num espaço cultural comum; estimular
e privilegiar a criatividade, divulgar o trabalho individual de poetas,
actores e compositores bem como revestir os espectáculos de um
carácter pedagógico enquadrando exposições temáticas das obras de
cada monumento no espaço de intervenção.

Podem ser associados da associação, todas as pessoas que, indepen-
dentemente da sua residência ou nacionalidade, solicitem a sua admis-
são e este seja aceite pela direcção.

A demissão de associado é da competência da direcção.

Está conforme o original.

20 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000041935

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA CHAMPIENSE

Certifico que, por escritura de 26 de Agosto de 2002, exarada a
fls. 64 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 391-D,
do Cartório Notarial de Porto de Mós, foi constituída uma Associação,
com a denominação de Associação Cultural e Desportiva Champiense,
com sede na Rua do Estaleiro, 1, lugar de Chão das Pias, freguesia de
Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, tem por objectivo:

a) Contribuir para a formação moral e intelectual dos associados;
b) Fomentar a prática desportiva dos seus associados, nomeadamente,

futebol, atletismo B. T. T., montanhismo, entre outras actividades;
c) Promover passeios, excursões, festas e outras actividades de

natureza recreativa.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000071750
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UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2002, lavrada a
fl. 55 v.º, do livro de notas n.º 236-E, do 2.º Cartório Notarial de
Leiria, foi constituída a associação, denominada União Distrital das
Instituições Particulares de Solidariedade Social de Leiria, com sede
no Largo do Cónego Maia, freguesia e concelho de Leiria.

O objecto social da associação, consiste em congregar os esforços
das IPSS do distrito, organizando-as de acordo com o quadro de valo-
res éticos e filosóficos que lhe é comum; preservar a identidade das
IPSS do distrito, particularmente no que encerne à sua preferencial
acção, junto das pessoas, famílias e grupos mais carenciados; acautelar
a respectiva autonomia; desenvolver e alargar a base de apoio da soli-
dariedade, sobretudo no que respeita é sensibilização para o voluntariado
e á mobilização das comunidades para a causa da acção social.

Podem ser admitidas como associadas da UDIPSS/RL, qualquer insti-
tuição particular de solidariedade social que o solicite, devendo cumula-
tivamente reunir as seguintes condições:

a) Declarar formalmente a aceitação dos princípios e regras con-
signadas nos estatutos da associação;

b) Gozar de independência partidária;
c) Estar devidamente registada como IPSS.
A associação obriga-se com a assinatura do presidente da direcção,

conjuntamente com qualquer outro membro da direcção, sendo que
em assuntos de natureza financeira, este será obrigatoriamente o te-
soureiro.

Está conforme o original na parte transcrita, não havendo na par-
te omitida nada que altere o que vai certificado.

18 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Elisabete Moreira Prina.
3000065906

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS POVOS DA CEI

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2002, lavrada a fls. 111 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 202-B, do 19.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, em substituição legal,
Carla Cristina Soares, foi constituída uma Associação, com a denomi-
nação em epígrafe, por tempo indeterminado e sem fins lucrativos,
com sede na Rua de D. Fuas Roupinho, 17, 1.º, esquerdo, freguesia de
São João, concelho de Lisboa, que tem por objecto: a representação
e apoio aos naturais dos países da comunidade dos estados indepen-
dentes, residentes em Portugal; promoções e ajuda da sua integração
na sociedade portuguesa através de acções no campo cultural, econó-
mico e cívico; apoio ao reconhecimento das suas especificidades cul-
turais e a seu desenvolvimento.

Está conforme.

11 de Julho de 2002. � A Notária, Carla Cristina Soares.
3000065571

COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 12 de Julho de 2002,
lavrada de fl. 77 a fl. 78, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 123-D, do Cartório Notarial de Vila Viçosa, a cargo do notário,
licenciado António Pedro Monteiro Correia Marques Tavares, foi
constituída uma associação de direito privado, com a denominação
em epígrafe, que tem a sua sede na Estrada Principal, no lugar do
Rosário, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, do concelho de
Alandroal, cujos estatutos ficaram constituídos em 20 artigos e tem
por objecto a manutenção e desenvolvimento da cultura e tradições
do lugar do Rosário, nomeadamente, através da realização das festas
anuais em honra da sua padroeira.

A condição de associado, adquire-se através de proposta escrita ou
verbal, sem nenhuma condição a não ser o compromisso de realizar
os fins a que a associação se destina e com a aprovação do presidente
da administração.

Perdem a qualidade de associados, sempre que não colaborem com
a associação, na prossecução dos seus fins.

Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Ajudante, Isaura da Conceição Pesta-
na Ramos Barreiros. 3000065669

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ALMOCREVES DE CARÇÃO

Certifico que, por escritura de constituição de Associação, lavrada
hoje, exarada a fls. 2 e seguintes do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 29-F, do Cartório Notarial de Bragança, a cargo do notário
João Américo Gonçalves Andrade, foi constituída uma Associação,
sem fins lucrativos, denominada Associação Cultural dos Almocreves
de Carção, tem a sua sede na freguesia de Carção, concelho de Vimioso,
tem por objecto levantamentos culturais da freguesia de Carção, dos
seus usos e costumes.

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Os direitos e obrigações dos associados, condições de admissão e

exclusão, constarão do referido regulamento interno.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Vilma da Conceição
da Silva. 3000059654

ALENQUER BASKET CLUBE

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2002, lavrada de
fl. 130 a fl. 130 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 189-F, do Cartório Notarial de Alenquer, a cargo da notária,
licenciada Maria Filomena Valente Ferreira Marto, se constituiu a
associação, designada por Alenquer Basket Clube ou só A. B. C., com
sede na rua de Por Trás da Misericórdia, na Junta de Freguesia de
Santo Estêvão, em Alenquer.

Esta é uma associação desportiva e cultural, sem fins lucrativos,
que tem por objectivos:

1.º Apoiar e desenvolver a prática de desportos, sendo a sua prin-
cipal modalidade o basquetebol;

2.º Contribuir para o desenvolvimento global e harmonioso dos
jovens, nos domínios motor, social, efectivo e cognitivo;

3.º Garantir a segurança nas actividades desenvolvidas;
4.º Propiciar a todas as crianças iguais, oportunidades de participa-

ção em níveis de prática (treino e competição), no respeito integral
pelo seu desenvolvimento;

5.º Despertar o interesse pela prática desportiva, previligiando a
aprendizagem correcta e consistente das técnicas, o enriquecimento
do vocabulário motor e o desenvolvimento das capacidades motoras
por oposição à valorização excessiva da vitória e do resultado;

6.º Contrariar a tendência de pais e treinadores para se projecta-
rem nos seus filhos e praticantes, fazendo da vitória uma questão de
afirmação pessoal, exercendo sobre eles uma excessiva pressão.

É livre a adesão ao A. B. C., ficando a admissão de sócios depen-
dente do seguinte:

a) Preenchimento da proposta da qual conste, além do mais, a
assinatura do sócio proponente e do proposto, e a identificação com-
pleta deste;

b) Pagamento da jóia em vigor;
c) Apreciação e deliberação na primeira reunião da direcção, que

poderá recolher as informações que entender.
O A. B. C., tem quatro categorias de associados:
a) Fundadores;
b) Honorários ou de mérito;
c) Benfeitores;
d) Efectivos.

O Ajudante, António José Mendes da Silva. 3000070093

CLUBE TODO-O-TERRENO FORCOMTT

Certifico que, por escritura de 12 de Julho do corrente ano, lavrada
a fl. 135, do livro de notas n.º 296-I, do 15.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, a qual
adoptou a denominação de Clube Todo-o-Terreno Forcomtt, com sede
em Lisboa, na Rua de Sarmento Beires, 21-B, freguesia do Alto do
Pina.

A associação tem por objecto:
1) A defesa dos legítimos interesses de todos os praticantes de

todo-o-terreno turístico e do desporto motorizado em geral;
2) Contribuir para o desenvolvimento de uma forte relação de

amizade e confraternização entre todos os sócios e praticantes de todo
o terreno turístico de Portugal;
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3) Estabelecer e promover um espírito de solidariedade e apoio
recíproco entre os sócios;

4) Promover diálogos de consciencialização de modo a obter-se
um comportamento cívico e respeitador de todos os utentes dos per-
cursos e caminhos florestais e rurais;

5) Representar todos os seus sócios junto das entidades públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras, junto de outras associações
congéneres e da opinião pública;

6) Colaborar com os organismos oficiais e outras entidades públi-
cas ou privadas para a identificação e resolução de problemas que
afectam a área de implantação deste Clube;

7) Divulgar e analisar dados estatísticos, resultados de estudos, re-
lacionados com a área;

8) Fomentar a prática do todo-o-terreno turístico;
9) Organizar eventos festivos que contemplem, entre outros aspec-

tos, o todo-o-terreno turístico, o convívio e a prevenção rodoviária;
10) Criar estruturas de apoio aos sócios, em serviços e bens, que

possam resultar de acordos estabelecidos entre o Clube Todo-o-Ter-
reno Forcomtt e outras entidades; e

11) Informar os sócios, de todo um conjunto de situações que se
revelem importantes.

Podem associar-se ao Clube Todo-o-Terreno Forcomtt, todos os
indivíduos de ambos os sexos que possuam ou não, um veículo de
todo-o-terreno, de acordo com o disposto nos artigos destes estatutos.

A inscrição de sócio é feita em proposta fornecida pela direcção e
deverá ser assinada pelo interessado e por um dos sócios efectivos,
que figurará como proponente.

As propostas estarão durante 48 horas, patentes aos sócios que as
poderão impugnar por manifesta inconveniência para os interesses
do Clube Todo-o-Terreno Forcomtt, declarando por escrito os fun-
damentos da impugnação.

Findas as 48 horas a que se refere as propostas, serão apresentadas
em reunião da direcção, que dará o seu veredicto.

Quando a proposta for rejeitada por completo, a direcção deve
comunicar a sua decisão ao proposto, dando-lhe conhecimento do
motivo de rejeição.

Este, no prazo de 10 dias, poderá requerer por escrito nova ava-
liação da sua proposta, apresentado nova argumentação justificativa.

Podem ser readmitidos como sócios, todos os elementos que te-
nham sido eliminados a seu pedido, por falta de pagamento de quotas
ou ainda, aqueles que tenham sido expulso.

O sócio eliminado a seu pedido só poderá ser readmitido como novo
sócio, caso pague a importância das quotas em débito anteriores à
data de pedido da sua eliminação e uma nova jóia.

O sócio eliminado por falta de pagamento de quotas só poderá
readquirir a qualidade de sócio desde que tenha pago a importância em
débito anterior à sua expulsão e uma nova jóia.

O sócio expulso só poderá ser readmitido desde que a assembleia
geral, convocada especialmente para esse fim, o resolva em escrutí-
nio secreto, por maioria de quatro quintos dos votantes.

Sanções e expulsão de sócios: por impugnação escrita dos sócios
ou queixa directa de algum membro da direcção ou ainda de algum
sócio fundador, de qualquer acto impróprio do sócio consubstanciado
em ofensas, ou numa qualquer forma de destabilização do bom fun-
cionamento ou do bom nome do nome do Clube Todo-o-Terreno
Forcomtt.

A direcção será competente para analisar a questão, podendo ad-
vertir o sócio.

O sócio poderá também, após deliberação e apreciação por parte
dos órgãos de direcção, ser expulso e suspensa a sua presença por
determinado tempo ou ser-lhe atribuído outro tipo de castigo.

O não pagamento de quotas durante três meses consecutivos sem
razão aparente ou justificada, implicará a análise por parte da direc-
ção da expulsão do sócio.

Após a sua expulsão, por falta de pagamento de quotas durante
três meses consecutivos, o sócio poderá por escrito, justificar a sua
falta à direcção que, após a análise desta, deliberará a sua decisão de
«sócio ausente» ou «sócio excluído».

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000072018

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE FELGUEIRAS

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 5/
20010605; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
20020724.

Certifico que, foi registada a nomeação dos corpos gerentes, por
deliberação de 21 de Dezembro de 2002, para o triénio de 2002-2004:

Presidente � Arnaldo José Faria Dias de Freitas, casado, residente
na Casa do Adro, Margaride, Felgueiras; vice-presidente � Raúl da
Costa Lima, casado, residente na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra,
edifício Orion, entrada 2, 4.º, direito, Margaride, Felgueiras; primei-
ro-secretário � Francisco Maia Ribeiro, casado, residente na Rua do
Comandante José Júlio Guimarães, edifício Cidade, 2.º, direito,
Margaride, referida; segundo-secretário � José António da Costa Lopes
de Sousa, viúvo, residente na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra,
edifício Palmeira, lote 7, 2.º, esquerdo, Margaride, referida; tesourei-
ro � Fernando Mendes de Sousa Martins, casado, residente na Quin-
ta S. Figueiras, Trovisca, Varziela, Felgueiras; primeiro-vogal � José
Carlos Martins Lickfold da Silva, casado, residente na Praça da Repú-
blica, 304, Margaride, Felgueiras; segundo-vogal � Albano dos San-
tos Baptista Sousa Pinto, solteiro, maior, residente na Avenida do
Dr. Magalhães Lemos, entrada A, 1.º, esquerdo, Margaride, Felgueiras.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 3000070967

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS
DA CAPELA DA SENHORA DAS LAPAS

Certifico que, por escritura desta data, lavrada a fl. 131, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 102-I, do 2.º Cartório Notarial de
Tomar, foi constituída uma associação, denominada Comissão de
Melhoramentos da Capela da Senhora das Lapas, que vai ter a sua
sede em Casais Novos, freguesia de Além da Ribeiro, concelho de
Tomar, distrito de Santarém, cujo objecto é o seguinte: melhoramentos da
Capela da Senhora das Lapas, festas religiosas e populares, bem-estar da
população, ocupação de tempos livres.

14 de Agosto de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Jorge António
Antunes Alcobia Galinha. 3000071134

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE ARMAÇÃO DE PÊRA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 24 de Julho de 2002,
lavrada a fl. 33, do livro de notas n.º 159-F, do Cartório Notarial de
Silves, a cargo da notária, licenciada Maria Margarida Fresco Borlinha,
foi constituída uma Associação, denominada Associação de Pescado-
res de Armação de Pêra, a qual terá a sua sede na Quinta da Rocha, 3,
lote B, Armação de Pêra, freguesia de Armação de Pêra, concleho de
Silves, tem por objecto a defesa dos interesses dos associados, re-
lacionados com a actividade piscatória nos aspectos técnicos,
económicos, sociais, ecológicos e culturais, o seu espaço de interven-
ção será a vila de Armação de Pêra, e, são seus órgãos sociais, a mesa
da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000064057

QUANTUNNA � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2002, lavrada a fls. 13 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 724-B, do 2.º
Cartório Notarial de Coimbra, a cargo do notário Joaquim Manuel Sales
Guedes Leitão, fio constituída uma Associação, sem fins lucrativos,
denominada QUANTUNNA � Associação Cultural, com sede no
Departamento de Química, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, sito à Rua Larga, freguesia de Sé Nova, nesta
cidade de Coimbra, e é constituída por tempo indeterminado.

Tem como objectivos a apresentação de espectáculos com vista à
divulgação da música popular portuguesa de cariz académico, bem
como, a criação própria dessas músicas, o ensino dos diversos instru-
mentos populares utilizados e a promoção do conhecimento cultural
e animação recreativa entre todos os elementos da tuna.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.

Haverá duas espécies de associados: o sócio efectivo e o sócio
honorário.

Serão considerados sócios efectivas da Associação, os que forem
aceites como tal pela direcção.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 604-(23)

Serão sócios honorários, todos aqueles que a Associação venha a
distinguir com essa qualidade, por mérito próprio ou serviços presta-
dos à Associação.

Competirá à assembleia geral, sob proposta da direcção, eleger os
novos associados honorários.

Perdem a qualidade de associados: os sócios efectivos que deixarem
de poder prestar a sua colaboração efectiva nos ensaios e actuações da
Quantunna; os sócios efectivos que deixarem de prestar a sua colabora-

ção regular nos ensaios e actuações, sendo a sua exclusão, sugerida em
assembleia geral e a respectiva decisão tomada por votação secreta; os
sócios efectivos que deixarem de respeitar o artigo 2.º dos estatutos; os
que por indignidade não devem permanecer na categoria de associados.

Conferida, está conforme.

19 de Julho de 2002. � A Ajudante, Graça de Jesus Loureiro.
3000066290
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3. Diversos

BALANCETES

MG PATRIMÓNIOS � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º B, 1600-100 Lisboa

Capital social: 450 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 909.
Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 31 de Março de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ......................... 250 � 250 278,61
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........... 1 088 557,49 � 1 088 557,49 1 227 250,45
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................... 106 657,68 14,96 106 642,72 108 733,48
9 � Imobilizações incorpóreas ..................................................... 32 531,04 32 278,72 252,32 934,20

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................ 107 239,37 74 896,79 32 242,58 42 210,19
13 � Outros activos ....................................................................... 282 943,34 13 089,28 267 854,06 105 631,25
15 � Contas de regularização ......................................................... 18 998,46 � 18 998,46 167 985,73
16 � Prejuízo do exercício ............................................................ � � � �

                     Total do activo ........................................... 1 637 177,38 120 279,75 1 516 897,63 1 653 023,91

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 198 339,72 374 063,14
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 116 308,29 98 136,85
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 450 000 448 918,11

11 � Reservas ....................................................................................................................................... 702 775,62 663 087,20
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. � 62,82
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... 49 474 68 755,79

                                    Total do passivo ................................................................... 1 516 897,63 1 653 023,91

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 31 de Março de 2002
(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

                                                   A) Custos

1 � Juros e custos equiparados ............................................................................................................. � �
2 � Comissões ...................................................................................................................................... 2 593,74 2 808,68
3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................................................................. 518,70 518,70
4 � Gastos gerais administrativos ........................................................................................................ 164 426,59 141 499,26

a) Custos com pessoal ..................................................................................................................... 116 117,07 94 500,28

Dos quais:

(�salários e vencimentos) .............................................................................................. (96 255,41) (76 886,53)
(�encargos sociais) ......................................................................................................... (19 861,66) (17 613,75)

b) Outros gastos administrativos .................................................................................................... 48 309,52 46 998,98

5 � Amortizações do exercício ........................................................................................................... 3 359,69 4 173,27
6 � Outros custos de exploração ......................................................................................................... 2 140,39 2 294,49
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(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

7 � Provisões ....................................................................................................................................... 14,96 �
10 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... (61 166,09) (109 039,37)
11 � Perdas extraordinárias ................................................................................................................... 1 194 3 353,03
13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... 24 367,79 37 348,83
14 � Outros impostos ............................................................................................................................ 3,36 12,95
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 49 474 68 755,79

                                                     Total ................................................................................ 248 093,22 260 765

(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

                                                 B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................................................................ 10 731,77 14 157,17

Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) .............................................................................................. (2 406,02) (2 380,20)

3 � Comissões ........................................................................................................................................... 212 674,80 241 491,13
7 � Outros proveitos de exploração ......................................................................................................... 5 032,68 4 685,47
9 � Ganhos extraordinários ...................................................................................................................... 19 653,97 431,23

                                                     Total ................................................................................... 248 093,22 260 765

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000070170

MG FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de General Firmino Miguel, 5, 10.º B, 1600-100 Lisboa

Capital social: 800 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2320.
Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 31 de Março de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ......................... 472,71 � 472,71 515,44
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........... 1 197 681,28 � 1 197 681,28 1 109 563,57
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................... 254 819,50 � 254 819,50 260 475,82
9 � Imobilizações incorpóreas ..................................................... 92 682,55 91 937,18 745,37 1 547,53

10 � Imobilizações corpóreas ........................................................ 199 380,63 104 432,46 94 948,17 111 032,44
13 � Outros activos ....................................................................... 1 300,75 � 1 300,75 7 665,30
15 � Contas de regularização ......................................................... 99 358,87 � 99 358,87 226 053,65

                     Total do activo ........................................... 1 845 696,29 196 369,64 1 649 326,65 1 716 853,75

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 102 774,47 184 251,73
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 109 211,76 99 458,44
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 800 000 798 076,64

11 � Reservas ....................................................................................................................................... 591 867,25 602 004,74
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. � 690,18
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... 45 473,17 32 372,02

                                    Total do passivo ................................................................... 1 649 326,65 1 716 853,75

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.)
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Demonstração dos resultados em 31 de Março de 2002
(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

                                                   A) Custos

1 � Juros e custos equiparados ............................................................................................................. � �
2 � Comissões ...................................................................................................................................... 3 190,88 2 885,89
3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................................................................. 1 414,08 1 414,08
4 � Gastos gerais administrativos ........................................................................................................ 155 334,74 142 504,20

a) Custos com pessoal ..................................................................................................................... 110 349,03 92 447,62

Dos quais:

(�salários e vencimentos) .............................................................................................. (89 734,44) (74 376)
(�encargos sociais) ......................................................................................................... (20 614,59) (18 071,62)

b) Outros gastos administrativos .................................................................................................... 44 985,71 50 056,58

5 � Amortizações do exercício ........................................................................................................... 9 886,91 9 959,97
6 � Outros custos de exploração ......................................................................................................... 1 695,91 1 720,85

10 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... �52 081,09 �50 035,39
11 � Perdas extraordinárias ................................................................................................................... 865,62 449,39
13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... 22 397,24 17 584,80
14 � Outros impostos ............................................................................................................................ 176,14 176,95
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 45 473,17 32 372,02

                                                     Total ................................................................................ 240 434,67 209 068,15

(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

                                                 B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................................................................ 15 658,26 209 068,15

Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) .............................................................................................. (6 139,72) (6 115,15)

3 � Comissões ........................................................................................................................................... 207 945,33 189 441,13
4 � Lucro em operações financeiras ........................................................................................................ � �
9 � Ganhos extraordinários ...................................................................................................................... 16 831,08 547,77

                                                     Total ................................................................................... 240 434,67 209 068,15

O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000070182

(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior
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AVEIRO
AVEIRO

DECERTO, DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5473/
029524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020524.

Certifico que por escritura de 24 de Maio de 2002, exarada a fl. 74,
livro n.º 200-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Empresas de Coimbra, foi constituída entre João Manuel de Miranda
Castelhano, solteiro, maior; Jorge Carlos de Miranda Castelhano,
solteiro, maior; Luís Pedro de Andrade Pais Neves e Sousa, casado; e
Nelson Neves Dias, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe e que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Decerto, Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Alberto Soares
Machado, 91, 95 e 97, freguesia de Vera Cruz, concelho e cidade de Aveiro.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, repre-
sentações e comercialização de artigos de decoração e mobiliário;
design e prestação de serviços de decoração, hotelaria, pintura e for-
mação nas referidas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes:

Duas iguais de 1500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Manuel de Miranda Castelhano e Jorge Carlos de Miranda
Castelhano;

Uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Luís Pedro de Andrade
Pais Neves e Sousa; e

Uma de 750 euros, pertencente ao sócio Nelson Neves Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do prévio consentimento
da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Em caso de acordo com o seu titular;
b) Quando sobre a quota tenha recaído penhora, arresto, arrola-

mento, apreensão ou qualquer providência cautelar e ainda quando,
por qualquer motivo deva proceder-se à sua arrematação, adjudicação
ou venda em processo de qualquer natureza;

c) Quando a quota for dada em garantia ou caução de alguma obri-
gação sem o prévio consentimento da assembleia geral;

d) Quando o titular da quota prejudicar dolosamente ou desacredi-
tar, de forma notória, a sociedade;

e) Em caso de morte, interdição ou inabilitação do seu titular.

2 � Nos casos previstos nas alíneas anteriores a quota será amor-
tizada pelo valor do último balanço aprovado.

3 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, seja criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

ARTIGO 8.º

Por morte o interdição de um dos sócios e sem prejuízo do estabe-
lecido na cláusula anterior quanto à amortização da quota, a socieda-
de continuará com o legal representante ou com os herdeiros do só-
cio interdito ou falecido, devendo estes nomear um que a todos
represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidos prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem acordadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e aluguer
de longa duração, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários
à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nessse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. 1000142773

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

SANDRO PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3291/971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503980854;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 11/020718.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código de Registo Comercial, que por deliberação de 19 de Março de
2002, foi aprovado o projecto de fusão.

Está conforme.

10 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001623194

BRAGA
CELORICO DE BASTO

ABOIMAGEM � PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 487; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020919.

Certifico que entre Sérgio Mota e Silva e mulher, Maria do Carmo
Pereira da Mota, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 11 de Setembro de 2002, no Cartório Notarial de Celerico
de Basto, perante mim, José Manuel Teixeira, notário do concelho,
compareceram como outorgantes:

1.º Sérgio Mota e Silva, identificação fiscal n.º 117701718, casado
com Maria do Carmo Pereira da Mota, sob o regime da comunhão de

4. Empresas � Registo comercial
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adquiridos, natural da freguesia de Aboim, Amarante e residente no
lugar de Ferreirós, Arnoia, Celorico de Basto.

2.º Maria do Carmo Pereira da Mota, identificação fiscal
n.º 135655528, mulher dele, primeiro outorgante, natural da citada
freguesia de Arnoia e com o marido convivente.

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

entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas dispo-
sições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABOIMAGEM � Publicidade e
Serviços Gráficos, L.da e terá a sua sede na Rua Serpa Pinto, Britelo,
Celorico de Basto.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem objecto o serviço de cópias a cores, preto e bran-
co, grande formato, plastificações, encadernações, serviços gráficos,
decoração de suportes publicitários em vinil recortado lettering (via-
turas, painéis, sinaléctica, montras, têxteis), agente de comércio de
outros artigos gráficos e publicitários (brindes publicitários, embala-
gem com impressão, serviços tipográficos).

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 Sérgio Mota e Silva e
Maria do Carmo Pereira da Mota.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que foram eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Sérgio Mota e
Silva e Maria do Carmo Pereira da Mota.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares nas
condições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime
dos sócios até 20 000 euros.

E por ambos os outorgantes foi mais dito: que já foi depositado no
Banco Espírito Santo, S. A., agência de Celorico de Basto, a impor-
tância de 5000 euros, correspondente ao capital social.

Que os gerentes ora designados ficam já autorizados a levantar o
capital social depositado em nome da sociedade na respectiva insti-
tuição bancária para fazer face às despesas de escritura, publicação e
registo, bem como à aquisição do equipamento e do material necessá-
rios à sua instalação e início de actividade.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001364083

VILA NOVA DE FAMALICÃO

GILTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5999/010718; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 27/010718.

Certifico que entre Joaquim Gil Ferreira e mulher Maria Adelaide
Ferreira Alves de Oliveira foi constituída a sociedade acima referida,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GILTÁXI, L.da, tem a sua sede na
Rua de São Tiago 425, freguesia de Antas (São Tiago), concelho de
Vila Nova de Famalicão, durará por tempo indeterminado, contando-
se o seu início a partir do dia de hoje.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, assim como criar agências ou ou-

tras formas de representação sem necessidade do consentimento da
assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração da indústria de transportes
de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, ambas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, cada uma e pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios Joaquim Gil Ferreira e Maria Adelaide Ferreira Alves de Oli-
veira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberadoem assembleia geral, fica a cargo dos sócios Joaquim Gil
Ferreira e Maria Adelaide Ferreira Alves de Oliveira, que desde já são
designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente é apenas ne-
cessária e suficiente a assinatura indistinta de um dos sócios gerentes,
Joaquim Gil Ferreira ou Maria Adelaide Ferreira Alves de Oliveira.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar bens móveis, incluindo veículos automó-
veis, assim como celebrar contratos de locação financeira e de alu-
guer de longa duração; tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer
lugar ou estabelecimentos para a sociedade, acordar e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios carece de autorização da so-

ciedade, à qual, em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Em deliberação tomada por unanimidade de todos os sócios, poderão
ser exigidas prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do va-
lor do capital social.

ARTIGO 7.º

A todos os sócios fica expressamente vedado assinar, pela sociedade,
letras de favor, fianças, abonações e, em geral documentos alheios aos
negócios sociais, respondendo a contravalor, individualmente, pelas obri-
gações que assumir.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de quotas;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização será realizada no caso da alínea d) pelo que

resultar do acordo, nos restantes casos, pelo valor que for atribuído à
quota, em balanço a efectuar para o efeito e o seu valor pago em
quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, a primeira das quais
trinta dias após a respectiva deliberação, salvo nos casos em que a lei
disponha imperativamente outra contrapartida.

3 � A quota amortizada, pode figurar no balanço como tal, sendo
permitido posteriormente e por deliberação dos sócios, criar uma ou
várias quotas, em vez da amortizada, destinada a serem alienadas a
um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Anualmente será dado um balanço, com data de 31 de Dezembro,
devendo os lucros líquidos nele apurados, depois de deduzida a percen-
tagem de 5 por cento para fundo de reserva legal, ser dividido pelos
sócios, na proporção das suas quotas, termos em que por ele serão
suportados os prejuízos, quando os houver, até ao limite das suas res-
ponsabilidades legais.

ARTIGO 10.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou represen-
tante legal do sócio falecido ou interdito, nomeando aqueles um de
entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver no estado de comunhão hereditária.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência de 15 dias.
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ARTIGO 12.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão liquidatários, fi-
cando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o estabe-
lecimento social, será este licitado, verbalmente, entre eles e adjudi-
cado àquele que maiores vantagens oferecer em preço e forma de
pagamento.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000144312

VEIA � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5808/010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 502147830; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/
010412.

Certifico que foi deliberado:

a) Aumentar o capital social para 6 014 660$, sendo o valor do
aumento de 1 014 460$, realizado em dinheiro pelos sócios, da se-
guinte forma:

O sócio Agostinho Veiga da Costa Alves, reforça a sua quota com
o valor de 162 050$, ficando a deter uma quota do valor nominal de
5 012 050$; e o sócio Agostinho Miguel Ferreira Alves reforça a sua
quota com a quantia de 852 410$, ficando a deter uma quota de valor
nominal de 1 002 410$;

b) Alterar a denominação do capital social para euros; e
c) Alterar os artigos 3.º, 4,º, 5.º, 6.º, 7.º e 9.º, o primeiro na ordem

de numeração, dado constar da respectiva escritura de constituição de
sociedade lavrada em 9 de Março de 1989, a fl. 51 e seguintes, do
livro n.º 170-A, do 2.º Cartório da Secretaria Notarial da Póvoa de
Varzim, dois artigos com este número, a eliminação dos artigos 1.º,
2.º e 10.º e a alteração da numeração dos restantes, passando os 3.º,
4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º (primeiro) e 9.º (segundo), a 1.º, 2.º, 3.º, 4.º,
5.º, 6.º, 7.º e 8.º, respectivamente.

Que a redacção dada aos antigos artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 9.º
(primeiro), agora artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 7.º, é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma VEIA � Comércio e Obras Públicas de
Instalações de Material Eléctrico, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Conselheiro Santos Viegas, edifício
Domus III, sala 8, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofes.

3.º

O objecto social consiste em comercialização por grosso de mate-
rial eléctrico, máquinas e ferramentas, e obras públicas de instalação
de material eléctrico.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros, representado por duas quotas: uma do valor nominal de
25 000 euros, pertencente ao sócio Agostinho Veiga da Costa Alves
e outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Agos-
tinho Miguel Ferreira Alves.

5.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros, na
proporção das suas quotas.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Agostinho Veiga da
Costa Alves; e

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

Que o texto dos actuais artigos 6.º e 8.º, corresponde, pois, na
numeração anterior, respectivamente ao dos artigos 8.º e 9.º (se-
gundo).

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

10 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000144341

BRAGANÇA
BRAGANÇA

TORGA � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 848/
941122; identificação de pessoa colectiva n.º 503300608; data da
apresentação: 020627.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Ana Paula Malhão
Saravia Esteves. 2001428596

VILA FLOR

VALONQUINTA � AGRICULTURA E TURISMO DE VILA FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Flor. Matrícula n.º 204/
020726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020726.

Certifico que entre Manuel Joaquim Soares Fernandes casado com
Laurinda Maria Bouça da Silva Vilares na comunhão de adquiridos, e
Carlos Manuel Soares Fernandes casado com Alice da Conceição Pi-
res Fernandes na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VALONQUINTA � Agri-
cultura e Turismo de Vila Flor, L.da e tem a sua sede na Quinta do
Valongo, Estrada Municipal Vila Flor-Roios, freguesia e concelho de
Vila Flor.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no turismo no espaço rural,
designadamente agro-turismo. Exploração agrícola e produção animal,
comércio dos respectivos produtos, bem como dos adquiridos a ter-
ceiros.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
37 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extra-judicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não

sócios.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade e a ad-
quirir para esta quaisquer veículos automóveis, celebrar contratos de
locação financeira e leasing, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Ana Luísa Rocha
Freire. 2001882041

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

OURIVESARIA JOTINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1781/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504495984;
data do depósito: 20020517, Pc. 2.

Certifico que para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os docu-
mentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Idalina Maria
Rodrigues Ramos Carvalho. 2001596685

COIMBRA
CANTANHEDE

ALRON � PRODUÇÃO DE JANTES EM ALUMÍNIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 650/
921218; identificação de pessoa colectiva n.º 502398132; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 8/020403.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sua firma para
ALRON � Produção de Jantes em Alumínio, L.da, aumentou o capital
em mais 1 102 163,79 €, sendo 1 101 163,79 € realizado por supri-
mentos e 1000 € realizado em dinheiro, e alterou parcialmente o con-
trato social, tendo, por consequência, os artigos 1.º, 2.º e 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALRON � Produção de Jantes em Alumínio, L.da

e tem a sua sede no lugar e freguesia de Murtede, concelho de Cantanhede.
A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede da so-

ciedade dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de jantes em
alumínio para automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000 euros, encontrando-se dividido nas
seguintes quotas: uma do valor nominal de um 1 999 000 euros per-
tencente à sócia Société de Développement Technique et Indus-
triel, S. A. e outra do valor nominal de 1000 euros pertencente ao
sócio Eduard Kämpfer.

À sócia Société de Développement Technique et Industriel, S. A.,
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao mon-
tante global de 1 000 000 euros.

Relatório de verificação de entradas em espécie
para realização de capital

1 � Nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, fui
designada para proceder à verificação das entradas em espécie, mais especi-
ficamente à conversão de créditos em capital social, que a sócia Société de
Développement Technique et Industriel, S. A. (SDTI) irá realizar no aumento
de capital da ALRON � Produção de Jantes em Alumínio, Unipessoal, L.da

(ALRON) de 180 000 000$ para 400 964 000$ (2 000 000 €).
2 � A Société de Développement Technique et Industriel, S. A. irá transfor-

mar em capital, parte do crédito que detém sobre a ALRON, na importância de
220 763 518$, respeitante a empréstimos concedidos à ALRON (bem como,
os respectivos juros), quer sobre a forma de transferências monetárias, quer sobre
a forma de cessão dos créditos que outras empresas do grupo possuíam sobre a
ALRON. Estas operações tiveram lugar no período compreendido entre Março
de 1992 e Março de 2001. O aumento do capital social será efectuado quer pela
conversão dos créditos acima referidos quer pela entrada de um novo sócio, o
actual gerente da ALRON Senhor Eduard Kämpfer, com uma nova quota no
valor nominal de 200 482$, mediante a realização em dinheiro.

3 � Após a operação de transformação de parte dos suprimentos
da SDTI em capital, este passará a ascender a 400 964 000$
(2 000 000 €), e terá a seguinte composição:

Percentagem Percentagem Capital Dívida a Capital

antes aumento após aumento actual transformar após aumento

SDTI ...................................................... 100,00 99,95 180 000 000 220 763 518 400 763 518
Eduard Kämpfer .................................... - 0,05 - - 200 482

Total ........................................................................................ 400 964 000

4 � Verifiquei toda a documentação de suporte relativamente
aos registos contabilísticos da dívida, exceptuando uma transfe-
rência bancária de 50 000 000$ registada em Dezembro de 1992 e
um contrato de cessão de créditos da Ronal GmbH para a SDTI,
no valor de 29 491 965$, pelo que foi possível confirmar a vali-
dade do suporte documental para 523 543 885$. Deste modo, é
minha convicção que parte da dívida da ALRON à SDTI, no mon-
tante de 220 763 518$, pode ser transformada em capital social
de forma a dar cumprimento ao decidido na assembleia geral de
25 de Outubro de 2001.

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2002

Sandra Maria Simões Filipe

O texto completo contrato, na sua redacção actualizada e o relató-
rio de verificação de entradas em espécies para a realização do capi-
tal, ficaram depositados na pasta respectiva.

27 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001544162

COIMBRA

A. G. M. S. � ACABAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5885;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392740; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 3; números e datas da apre-
sentação: 58/011228 e 6/020705.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi au-
mentado o capital social para 1 002 410$, redenominado para
5000 euros e em consequência foi alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencentes uma de cada um dos sócios, Arminda Maria Antunes
Delgado e Alexandre Gil Meca Silva.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Oliveira Pe-
reira de Moura. 3000074366

PRATAS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 445;
identificação de pessoa colectiva n.º 500221545; inscrição n.º 6 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e datas da apresenta-
ção: 12/011116 e 10/020712.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi au-
mentado o capital social para 1 002 410$, redenominado para
5000 euros e em consequência foi alterado o artigo 4.º do pacto so-
cial, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social já integralmente realizado, é de 5000 € em di-
nheiro, é formado por duas quotas sendo uma no valor nominal de
3000 € pertencente ao sócio Mário Fernando Grilo Bicho, e outra de
2000 € pertencente à sócia Maria do Rosário Monteiro Judas.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Oliveira Pe-
reira de Moura. 3000074365

EDKID � OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7333;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265393; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e datas da apre-
sentação: 15/011115 e 3/020828.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foi au-
mentado o capital social para 1 002 410$, redenominado para
5000 euros e em consequência foi alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros, cada, pertencentes uma de cada um dos sócios, Horácio
Augusto de Pina Prata e Maria Manuela Simões Oliveira do Bem.

O texto completo na sua redacção actualizada foi depositado na
respectiva pasta.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Oliveira Pe-
reira de Moura. 3000074363

MONTEMOR-O-VELHO

CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA � O NINHO DA LUZ, L.DA

Sede: urbanização da Luz, lote 36, Formoselha, Santo Varão

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula n.º 562/
090802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/090802.

Certifico que Maria da Estrela Ferreira Girão Pereira Pimentel,
casada com José Manuel Pereira Pimentel; e Vera Catarina Ferreira
Pimentel, solteira e maior, ambas residentes na Rua da Adémia, 58,
Formoselha, Santo Varão, constituiram entre si uma sociedade co-
mercial por quotas com a denominação acima referida, e que se rege-
rá pelas cláusulas do contrato abaixo descritas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Creche, Jardim de Infância �
O Ninho da Luz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Luz, lote 36, lugar de
Formoselha, freguesia de Santo Varão, concelho de Montemor-o-Velho.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de creche, jardim de
infância e actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 3250 euros pertencente à sócia Vera
Catarina Ferreira Pimentel; e uma de 1750 euros pertencente à sócia
Maria da Estrela Ferreira Girão Pereira Pimentel.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria da
Estrela Ferreira Girão Pereira Pimentel.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.
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2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2002. � O Conservador, Florindo Rodrigues.
2001704526

PENACOVA

MACOP � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PENACOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 84/
881007; identificação de pessoa colectiva n.º 501180605; inscri-
ção n.º6 ; número e data da apresentação: 2/020103.

Certifico que por escritura lavarada em 31 de Janeiro de 2000, foi
aumentado o capital social de 30 000 000$ para 150 000 euros, ten-
do sido alterado parcialmente o pacto social, quanto aos artigos 3.º,
4.º e eliminado o § único do artigo7.º, que passam a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital integralmente realizado em dinheiro é de 150 000 euros
e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de 70 000 euros,
pertencentes uma a cada um do sócios, Armando Alberto Flórido
Martins e Luís Amaro Flórido Martins Henriques, e uma quota de
10 000 euros, pertencente à sócia Dulcídia dos Reis Flórido Henriques.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e bem assim a sua representação ac-
tiva e passiva, em juízo e fora dele, pertence aos sócios Armando
Alberto Flórido Martins, Luís Amaro Flórido Martins Henriques e
Lucídia dos Reis Flórido Henriques, para o efeito desde já nomeados
gerentes.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada é suficiente a assinatu-
ra de um dos gerentes.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade,na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira Pe-
reira de Moura. 1000142005

GRUZALUP � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 235/
980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504130692; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/020103.

Certifico que por escritura lavrada em 19 de Outubro de 2001, no
Cartório Notarial de Penacova, foi efectuado o seguinte registo rela-
tivo à sociedade em epígrafe:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Aprovadas as contas em 19 de Outubro de 2001.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira Pe-
reira de Moura. 1000142004

PENAMAC � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 242/
980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504195620; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/020103.

Certifico que por escritura lavrada em 16 de Novembro de 2001,
no Cartório Notarial de Penacova, foi aumentado o capital social de

1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcialmente o pacto
social, quanto ao artigo 3.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Armando Alberto Flórido Martins e Luís Amaro Flórido Martins
Henriques.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira Pe-
reira de Moura. 1000142003

MACOLOPES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 132/
910417; identificação de pessoa colectiva n.º 500839689; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/011221.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao aumento do capital social de 600 000$ para 5000 euros, tendo
sido alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade que passou a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas, uma de valor nominal de
2500 euros e duas de 833,33 euros, do sócio Eduardo da Cruz Lopes; e
outra de 833,34 euros, da sócia Maria Lúcia Simões Alves.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira
Pereira de Moura. 1000142002

CARPINTARIA MECÂNICA DE GAVINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 152/
921118; identificação de pessoa colectiva n.º 500713391; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/011228.

Certifico que por a acta n.º 24 da sociedade lavrada em 10 de De-
zembro de 2001, foi aumentado o capital social de 450 000$ para
5000,01 euros, tendo sido alterado parcialmente o pacto social, quanto
ao artigo 2.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, é integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes a cada um dos sócios
António Martins Batista e Luís Manuel Pereira Rodrigues.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Maio de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira Pe-
reira de Moura. 1000142001

AUTO CLÍNICA FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 172/
931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503093181; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/011228.

Certifico que por a acta n.º 7 da sociedade lavrada em 10 de Outu-
bro de 2001, foi aumentado o capital social de 400 000$ para
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5000 euros, tendo sido alterado parcialmente o pacto social, quanto
ao artigo 4.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, devidamen-
te depositado, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pedro da
Silva Alves e Fernando Manuel Ferreira.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma socieda-
de, na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Maio de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira Pe-
reira de Moura. 1000142000

ALVES DOS SANTOS & SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 236/
980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504151789; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011228.

Certifico que por a acta n.º 4 da sociedade lavrada em 10 de De-
zembro de 2001, foi aumentado o capital social de 450 000$ para
5000,01 euros, tendo sido alterado parcialmente o pacto social, quanto
ao artigo 3.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 1666,67 euros cada uma, pertencentes a cada um dos
sócios Carlos Manuel Alves dos Santos, Celestino Alves dos Santos e
João Manuel da Costa e Silva.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma socieda-
de, na sua redacção actualizada, foi depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Maio de 2002. � O Ajudante, César Nuno de Oliveira Pe-
reira de Moura. 1000141999

SOURE

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE VILA NOVA DE ANÇOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 3/910118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500902852; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 5/020228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o pacto social, tendo sido dada nova redacção aos artigos 8.º,
n.º 1; 10.º n.os 5 e 6; e 34.º n.º 3, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 8.º

1 � O capital da Caixa Agrícola é variável e ilimitado, no mínimo
de 1 496 395 euros, actualmente a título transitório, por expressa
permissão legal, no valor de 3 003 775 euros, dividido e representado
por 600 755 títulos de capital integralmente subscritos e realizados.

ARTIGO 10.º

5 � A decisão de admissão fica condicionada à imediata subscrição
e realização de, pelo menos 100 títulos de capital.

6 � As pessoas colectivas devem subscrever e realizar integral-
mente na data de admissão, pelo menos 100 títulos de capital.

ARTIGO 34.º

3 � Quando o associado for detentor de títulos de capital em
montante inferior a 500 euros, a parte que lhe couber na operação de
distribuição de resultados será aplicada no aumento da sua participa-
ção no capital da Caixa Agrícola até ser atingido aquele montante.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme o original.

28de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 1000062189

M. J. C. R. SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 409/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504058134; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20020614.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Março de 2002.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Otília Vieira
Simões. 1000130284

ÉVORA
ÉVORA

L. F. FALEIRO, L.DA

Sede: Quinta da Barba Rala, Bairro da Casinha, Sé, Évora

Capital social 90 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2915/
20020919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20020919.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Luís Filipe Costa Patrício
Faleiro e Maria da Graça Simões Araújo Cordeiro Patrício Faleiro,
casados em comunhão de adquiridos, residentes na Rua do Dr. António
Isidoro Sousa, 147, Malagueira, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. F. Faleiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Barba Rala, Bairro da
Casinha, freguesia da Sé, concelho de Évora.

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 for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de alimentos para
animais e respectivos acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
90 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 45 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios, a celebração de contrato
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para obrigar 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, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida
se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000913466

FARO
ALBUFEIRA

CENTRO DE COSMÉTICA E PERFUMARIA AMIROSE,
DE AMÂNDIO & MARIA DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1486/
950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503333646; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20011211.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socieda-
de em epígrafe, a acta n.º 7, elaborada em 1 de Outubro de 2001, pela
qual alteram o artigo 3.º que passou a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Amândio Manuel Martins
Bailote e Maria do Rosário de Azevedo Pereira Bailote.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142450

DURIPLACA � DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2058/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504700030;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
da apresentação: 16 e 18/20020528.

Certifico que por escritura lavrada em7 de Maio de 2002, a fl. 27 do
livro n.º 108-E, no Cartório Notarial de Albufeira, Manuel Joaquim
Santos Neves, renunciou às funções de gerente em 7 de Maio de 2002 e
posteriormente alteraram os artigos 4.º e 6.º do pacto social da socie-
dade em epígrafe, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
9966 euros, correspondendo à soma de três quotas, uma no valor de
3990 euros pertencente ao sócio Joaquim António Martins e duas de
2993 euros, cada, pertencente uma à sócia Sílvia Maria Vinagre
Margarido Martins Barradas e outra de igual valor pertencente ao sócio
Luís Filipe Vinagre Margarido Martins.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que
ficam desde já nomeados gerentes.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142449

SANTA EULÁLIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 989/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502485990; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 91/20011228.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, a acta n.º 2, elaborada em 20 de Setembro de 2001, pela
qual alteram o artigo 3.º que passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma de-
las no valor nominal de 3500 euros pertencente ao sócio Nuno
Orlando Fernandes Nunes Clemente Ribeiro, outra no valor nominal
de 1000 euros pertencente ao sócio José Clemente Ribeiro e outra de
500 euros pertencente à sócia Sara Fernandes Nunes Ribeiro.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142448

ALENTEJO J. C. R. HOTÉIS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 737/
890623; identificação de pessoa colectiva n.º 502179279; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 93/20011228.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, a acta n.º 4, elaborada em 20 de Setembro de 2001, pela
qual alteram o artigo 3.º que passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros dividido em três quotas: uma delas no
valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio José Clemente Ribei-
ro, outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Nuno
Orlando Fernandes Nunes Clemente Ribeiro e uma outra no valor nomi-
nal de 500 euros, pertencente à sócia Sara Fernandes Nunes Ribeiro.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142447

COFAP � CONSTRUÇÃO FRANCO-PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 402/
870401; identificação de pessoa colectiva n.º 501809481; data da
apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142446

ALPINUS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1271/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502903821; data da
apresentação: 26042002.
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Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142445

EURORESIDÊNCIAS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2167/
20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504989065; data
da apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142442

ARTITÁBUAS � CARPINTARIA E MARCENARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2287/
20010118; identificação de pessoa colectiva n.º 505022087 data
da apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142440

BEM PARECE � URBANIZAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 365/
870121; identificação de pessoa colectiva n.º 501275630; data da
apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142439

GRADE & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1805/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504033840; data da
apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142438

BORGES & DINIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 410/
870430; identificação de pessoa colectiva n.º 500323976; data da
apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142437

JOÃO LÁZARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 177/
850408; identificação de pessoa colectiva n.º 500760586; data da
apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142436

PARMAR & KHERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2333/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 502187611; data
da apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 1999.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142435

ANTÓNIO LOPES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 114/
841120; identificação de pessoa colectiva n.º 500313571; data da
apresentação: 03062002.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142434

OPÇÃO FERREIRAS � CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2685/
20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 506184560; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020604.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a da escri-
tura lavrada em 3 de Junho de 2002, fl. 30, do livro n.º 90-A, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Loulé,
pela qual foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1 � Josué Assunção Mourão Abrantes,
2 � António do Carmo Bernardo,
3 � Abílio Fernandes Henriques.
E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um contra-

to de sociedade comercial por quotas que vai reger-se pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OPÇÃO FERREIRAS � Constru-
ções e Investimentos Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Aldeia das Amendoeiras, lote 76,
Caliços, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, empreitadas de construção civil, sub-empreitadas de construção
civil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Promoção imobiliária e gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382197

ALVES, SILVA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2296/
20010201; identificação de pessoa colectiva n.º 505258273;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data da apresentação: 40, 41 e 42/20020528.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a escritura lavrada em 14 de Maio de 2002, fl. 60,
livro 88-A, no Centro de Formalidades de Empresas de Loulé, pela
qual Helena Isidora da Silva Coelho renunciou às funções de gerente,
autorizando a manutenção do apelido «Silva», e tendo pela mesma
escritura sido nomeado gerente António Fernando Afonso Figueira.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382030

JOÃO GONÇALVES SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2683/
20020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506117588; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020603.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva o do-
cumento particular elaborado em 6 de Maio de 2002, pela qual foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

Outorgante: João Américo Gonçalves Soares, natural da freguesia
de Moitas Venda, concelho de Alcanena, casado segundo o regime da
comunhão de adquiridos, com Maria Antónia Cruz Carvalho Soares,
residente na Rua de Bernardim Ribeiro, lote 8, Santa Eulália, da fre-
guesia e concelho de Albufeira, identificação fiscal n.º 169971441,
portador do bilhete de identidade n.º 4937469, emitido em 10 de
Dezembro de 2001, pelo Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Gonçalves Soares,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardim Ribeiro, lote 8,
Santa Eulália, da freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de apartamentos turís-
ticos. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Gestão e administração de imóveis. Construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao único sócio.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao equivalente a 1000 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, podendo o mesmo prometer comprar e comprar quaisquer imó-
veis para a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382170

GRABITUR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 244/
851106; identificação de pessoa colectiva n.º 501584781; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 37/20020528.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a escritura lavrada em 15 de Maio de 2002, fl. 84,
do livro n.º 88-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Empresas de Loulé, pela qual foi feita a alteração quanto ao artigo 3.º
e que passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas:

Duas, no valor nominal de 698,32 euros, cada, pertencendo ambas
aos sócio Felismino da Silva Bitoque; uma no valor nominal de
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598,56 euros, pertencente à sócia Elisiária Mealha Graça Bitoque; e
duas no valor nominal de 1502,40 euros, cada, pertencendo uma à
sócia Sandra Cristina Graça Bitoque e outra ao sócio Raul Manuel Graça
Bitoque.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382022

FORTIMA � COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2679/20020529; identificação de pessoa colectiva
n.º 506158713; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/20020529.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a escritu-
ra lavrada em 29 de Maio de 2002, fl. 120 do livro 89-A, no Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades de Empresas de Loulé, pela
qual foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

Maria Alexandra Pacheco Duarte Rosado, identificação fiscal
n.º 179163361, casada no regime da comunhão de adquiridos com
António Manuel Leal Rosado, natural do Burundi, com residência
habitual na Praceta de Bartolomeu Dias, lote 7, esquerdo, 2.º, A, na
cidade de Albufeira.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 6923312, emitido em 26 de Março de 1998, pelo
Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi declarado que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORTIMA � Compra e Venda
de Bens Móveis e Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Bartolomeu Dias,
Cerro da Alagoa, lote 7, esquerdo, 2.º, A, na cidade, freguesia e con-
celho de Albufeira.

3 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sua sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens móveis e
imóveis; gestão e administração dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 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 ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2002382057

C. C. A � CENTRAL DE COMBUSTÍVEIS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1218/
920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502820837; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/20011121.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a acta n.º 13, elaborada em 3 de Setembro de 2001,
pela qual alteram o artigo 4.º do contrato e que passou a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores do património social e
corresponde à soma de três quotas:

Uma de 1750 euros, do sócio Florentino Manuel Teodósio Dias,
outra de 1750 euros, da sócia Maria dos Anjos da Costa Dias e outra
de 1500 euros, da sócia Tânia da Costa Teodósio Dias.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382120

ACOS � ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1865/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 502857625; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/20011218.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a acta n.º 14, elaborada em 27 de Setembro de 2001,
pela qual alteram o artigo 4.º do contrato, e que passou a ter a seguin-
te nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, que já deu entrada na caixa social, e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 3500 euros pertencente à sócia SPOLIUM �
Investimentos e Participações, L.da e outra de 1500 euros pertencen-
te ao sócio Ernesto Manuel Correia de Moura Coutinho.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382065

N. E N. SERVIÇOS DE PINTURA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2688/
20020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506033031; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020605.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a escritu-
ra lavrada em 9 de Abril de 2002, fl. 84, do livro n.º 65-C, no Cartó-
rio Notarial de Almodôvar, pela qual foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Aucídio José Lopes da Encarnação Nunes, casado com Carla
Isabel Correia Nobre da Encarnação Nunes, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Messejana, concelho de
Aljustrel, residente na Quinta da Palmeira, Urbanização Habijovem,
bloco 2, fracção M, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira; iden-
tificação fiscal n.º 201634252.

2.º Manuel Francisco Neves Batista, casaco com Amália Raposo
Fernandes Neves, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Sobral da Adiça, concelho de Moura, residente no
Loteamento dos Castelinhos, lote 11, cave, C, Montechoro, fregue-
sia e concelho de Albufeira; identificação fiscal n.º 217444504.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 11175746 de 10 de Dezembro de 1998,
e 11355765 de 11 de Maio de 2000, ambos emitidos pelo Serviço de
Identificação Civil de Lisboa.
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E por eles foi declarado que pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos das cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. E N. � Serviços de Pintura da
Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade em a sua sede na Quinta da Palmeira, Urbaniza-
ção Habijovem, bloco 2, fracção M, na cidade, freguesia e concelho
de Albufeira.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social 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 3.º

O objecto consiste na pintura, envernizamento, lacagem e afins da
construção civil.

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 iguais de
2500 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão se exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de duas vezes capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Aucídio José
da Encarnação Nunes e Manuel Francisco Neves Batista que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os sócios ficam autorizados a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares de empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade exerce.

ARTIGO 9.º

A divisão das quotas, assim como a cessão delas, total ou parcial-
mente, é livremente permitida entre os sócios, sendo, neste caso, o
preço de aquisição o respectivo valor nominal. Porém, a cessão de
quotas a estranhos, depende sempre do prévio consentimento da so-
ciedade, sendo neste caso, conferido o direito de preferência, em pri-
meiro lugar à sociedade e sem segundo lugar aos sócios não cedentes,
na proporção das quotas de que ao tempo sejam titulares.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum
nos 30 dias seguintes; não o fazendo, caberá ao cabeça-de-casal re-
presentar os herdeiros do falecido enquanto a herança permanecer
indivisa.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382235

VIEIRA & LOURENÇO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1291/
930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502940999; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 28/20011218.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a acta n.º 9/2001, elaborada em 6 de Dezembro de
2001, pela qual alteram o artigo 4.º do contrato e que passou a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros, representa-
do por duas quotas de 2500 euros cada, pertencendo cada uma delas a
Manuel António Lourenço da Silva e Manuel Coelho Guerreiro.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382200

IBERLANCA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1076/
910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603968; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20020605.

Certifico que por escritura lavrada em 11 de Abril de 2002, a
fl. 32 do livro 85-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades
de Empresas de Loulé, foi alterado o artigo 2.º do pacto social da
sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste em operações sobre imóveis, cons-
trução civil, exportação, importação e comércio de materiais de cons-
trução e afins.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000142713

FARO

AGÊNCIA FUNERÁRIA DIAS, L.DA

Sede: Rua 1.º de Maio, 6, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1435/
820325; identificação de pessoa colectiva n.º 501250611; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20011107.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.
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Montante do reforço: 552 412$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência, sido alterado o arti-

go 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,01 euros, integralmente realizado em
dinheiro e outros valores constantes da escrita, e corresponde à soma
de três quotas de 1666,67 euros cada, uma de cada um dos sócios
Domingos Gonçalves Dias Neto, Joaquim José Gonçalves Dias Neto e
Vítor Manuel Gonçalves Dias Neto.

Foi depositado o contrato actualizado.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Jorge
Conde. 2001192266

OS AGOSTOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
TURÍSTICA E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Sítio «Os Agostos», Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3061/
931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503132853; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 39/20020429.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação para euros, aumento de capital social e alteração do
pacto social.

Montante do reforço: 29 352 300$.
Capital: 150 000 euros, tendo em consequência, sido alterado o

artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de seis quotas iguais, de
25 000 euros, pertencendo uma a cada um dos seguintes sócios: António
José Mendes Pinto Farrajota; Maria Madalena Mendes Pinto Farrajota
Ataíde Garcia; Maria Helena Mendes Pinto Farrajota; Maria Cristina
Pinto Farrajota; Maria Paula Mendes Pinto Farrajota; Maria Marga-
rida Mendes Pinto Farrajota.

Foi depositado o contrato actualizado.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Jorge
Conde. 2001192258

F3 � SEGUROS, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua do Capitão José Vieira Branco, lote 24, 3.º, direito,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2130/
880825; identificação de pessoa colectiva n.º 502027371; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 60/20020703.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato de sociedade, quanto ao artigo 1.º, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma F3 � Seguros, Sociedade de Mediação
de Seguros, L.da e tem a sua sede na Rua de Justino Cúmano, 38, na
cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação no
território ou no estrangeiro.

Foi depositado o contrato actualizado.

6 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 2001193386

LAGOA

CARMOVILLAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Areias dos Moinhos, 73, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1671/230702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
230702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único:

João António do Carmo Leal Maria, divorciado, com a única quo-
ta de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARMOVILLAS � Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Areias dos Moinhos, 73, fre-
guesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa (Algarve).

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante global de 50 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552718

DAJOTO � INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELECTRÓNICO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Bemposta, lote 9,
Mexilhoeira da Carregação, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1668/180702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
180702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único:

David Nigel Badrick, casado com Josiane Andrée Michéle, com a
única quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DAJOTO � Instalação e Comér-
cio de Material Electrónico, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta da
Bemposta, lote 9, freguesia e concelho de Lagoa (Algarve).
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação e manutenção de redes de
telecomunicações e de televisão por cabo e via satélite. Comercialização
de material electrónico e sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552645

TENDER LOVING CARE � PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casa dos Anjos, Monte Centeanes, Alfanzina, Carvoeiro,
Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 1673/
250702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/250702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único:

Janette Cook, divorciada, com a única quota de 5000 euros, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TENDER LOVING CARE �
Propriedades, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede situa-se na Casa dos Anjos, Monte Centeanes, Alfanzina,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na administração e gestão de imóveis por
conta de outrém, construção e reparação de edifícios, arrendamento
de vilas e apartamentos, exploração de bares, restaurantes, snack-bares
e estabelecimentos similares de hotelaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação é exercida pela
sócia ficando desde já nomeada gerente, dispensada de caução e com
ou sem remuneração conforme venha a ser deliberado.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou sociedades não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

A outorgante, Janette Cook declara que não é sócia de qualquer
outra sociedade unipessoal e sabe que incorre nas penas aplicáveis ao
crime de falsas declarações se não for verdadeira alguma das afirma-
ções feitas neste documento.

Declara ainda, sob responsabilidade e honra, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 23772001 de 30 de Agosto, que o capital social se encontra total-
mente realizado e depositado na Caixa Geral de Depósitos, agência
do Carvoeiro.

Conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552750

CENTRO NÁUTICO DA PRAIA DO CARVOEIRO, L.DA

Sede: Rua do Casino, 29, A, praia do Carvoeiro, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1674/250702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
250702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) José Carlos de Sousa Borralho, casado com Dalila Conceição
Alves Requeijo no regime da comunhão de adquiridos, quota de
4125 euros;

b) Eugénio António Freire Pina, casado com Maria Filomena da
Conceição Oliveira Pina, no mesmo regime de bens, quota de
4250 euros;

c) Silvino António Freire Pina, solteiro, maior, quota de 4125 euros,
que rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro Náutico da Praia do
Carvoeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casino, 29, A, na vila
e freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa (Algarve).

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração e aluguer de embar-
cações de recreio, nomeadamente motas de água e outros equipamen-
tos náuticos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no va-
lor nominal de 4250 euros, pertencente ao sócio Eugénio António
Freire Pina e duas, nos valores nominais de 4125 euros cada, perten-
cendo cada uma delas a cada um dos sócios José Carlos Sousa Borra-
lho e Silvino António Freire Pina.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Eugénio António Freire
Pina.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552793
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VILA CASTELO � EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Sede: Urbanização Vila Castelo � Angrinha, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1675/250702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
250702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Anthony Charles Banner, casado com Suzanne Kenard Banner
no regime de separação de bens, quota de 2500 euros;

b) Maria Alice António Sequeira, solteira, quota de 1250 euros;
c) Martin James Banner, divorciado, quota de 1250 euros, que rege

pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vila Castelo � Exploração Turís-
tica e Hoteleira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Vila Castelo �
Angrinha, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração turística, hoteleira,
campos de ténis, piscinas e restauração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Anthony Charles
Banner; e duas, no valor nominal de 1250 euros, cada, pertencendo
cada uma delas a cada um dos sócios Maria Alice António Sequeira e
Martin James Banner.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Para além do demais previsto na lei, fica a gerência autorizada a
proceder à alienação, locação e oneração de bens imóveis e móveis
pertencentes à sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552785

RESTCALVÁRIO � RESTAURANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Calvário, Estombar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1347/100100; identificação de pessoa colectiva n.º 504817671;

1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; apresentação 16/
260702 � Cessação de funções do gerente Aníbal da Silva Domin-
gos, por ter renunciado com efeitos a partir de 25 de Julho de 2002.

2 � Inscrição n.º 8; apresentação 17/260702 � Nomeação de
gerente: gerente, José Carlos Silva Reis.

Depositado documento legal.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552815

DECORINFANTIL � ARTIGOS DE PUERICULTURA, L.DA

Sede: Estrada de Benagil, lote 135, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1670/230702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
230702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Raquel Silvana Duarte Lúcio dos Nascimento Silva, casada com
Pedro Filipe Marreiros da Silva, no regime de comunhão de adquiri-
dos, quota de 2500 euros;

b) Dina Maria dos Santos Firmino Silva, casada com Paulo Daniel
Marreiros da Silva no mesmo regime, quota de 100 euros, que rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECORINFANTIL � Artigos de
Puericultura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Benagil, lote 135,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa (Algarve).

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, comér-
cio e representação de vestuário, calçado e artigos de puericultura.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócia.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as duas sócias.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552688

WIBO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Gaveto da Rua de Mouzinho de Albuquerque
com a Rua dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 1669/
190702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/190702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Maria Teresa Sequeira Marranita, divorciada, quota de 100 euros;
b) Ronald Johan Bouquet, solteiro, maior, quota de 100 euros;
c) Willow Bough Properties L.ted, que rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WIBO � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no gaveto da Rua de Mouzinho de
Albuquerque com a Rua dos Bombeiros Voluntários de Lagoa, na cida-
de, freguesia e concelho de Lagoa (Algarve).

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 4800 euros, pertencente à sócia Willow Bough
Properties L.ted e duas, nos valores nomimais de 100 euros cada, per-
tencendo cada uma delas a cada um dos sócios Maria Teresa Sequeira
Marranita e Ronald Johan Bouquet.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente 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 não sócios Guillaume
Willem Broertjes, já identificado e Pedro Miguel Bastos Rosado, ca-
sado, residente na Rua Direita, 143, 4.º, na cidade de Portimão.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552696

PORTOGOA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Carros, loja 2, Lagoa, freguesia e concelho Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 771/910906; identificação de pessoa colectiva n.º 502613300.

Inscrição n.º 8; apresentação 8/090702. � Alteração parcial do
pacto social.

Artigo alterado: 1.º
1.º

A sociedade adopta o nome de PORTOGOA � Construções, L.da

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

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552564

NPTERM � PROJECTOS E INSTALAÇÕES TÉRMICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nova da Praia, sem número, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 1661/
050702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/050702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único:

Nuno Filipe Mourinho Ramos, solteiro, maior, com a única quota
de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NPTERM � Projectos e Instala-
ções Térmicas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nova da Praia, sem
número, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa (Algarve).

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de projectos e estudos
de engenharia, comércio, instalação, montagem e assistência técnica
de equipamentos térmicos e energias renováveis.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2001552572

LAGOS

RUI M. C. FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2217/
20010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505457598;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020319.

Certifico a mudança da sede social da sociedade em epígrafe, para
o Bairro da Abrótea, Cerro do Convento Senhora da Glória, Beco da
Horta, lote 4, cave, freguesia de SãoSebastião, concelho de Lagos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 1000142459

M. P. � CONSULTORES REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1362/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502859997; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20020326.

Certifico o aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros e
alteração do artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 1000142457

GASPAR & GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 105/
600927; identificação de pessoa colectiva n.º 500531439; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 16/20020326.

Certifico o aumento de capital de 1 000 000$ para 10 000 euros e
alteração dos artigos 4.º e 7.º do contrato social que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, pertence aos dois sócios que se mantém na gerência.

2 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 1000142454

LOULÉ

MOURABEL � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 496, fl. 58 v.º,
C-2; identificação de pessoa colectiva n.º 500683670; inscrição n.º 6529,
fl. 65 v.º E-10; número e data da apresentação: 102/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está representado por uma única quo-
ta, pertencente ao sócio Joaquim Batista da Silva Costa.

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

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074293

CLÍNICA VETERINÁRIA SAN MARCUS
CLÍNICA DE CIRURGIA VETERINÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Vale de Éguas, 140, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4170/
981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504290185; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 99/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, uma no valor de
4750 euros, pertencente ao sócio Paulo Manuel Bota de Mendonça, e outra
no valor de 250 euros, pertencente à sócia Maria Dina dos Santos Cruz.

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

21 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074290

PSEFO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha e Rua da Rainha
D. Leonor, galeria D. Leonor, fracção G, porta 7, Loulé,

freguesia de São Clemente.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3925/971021;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 96/20011228.
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Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros e está representado por uma única quota
de 5000 euros, pertencente ao sócio Manuel Martins Gomes.

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

21 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074286

SNACK-BAR � RESTAURANTE SELÕES, L.DA

Sede: Selões (Quatro Estradas), São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3023/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503069655; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 84/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 5.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em cinco quotas iguais de
1000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José Correia
Viegas, Américo de Brito Ramos, Manuel Madeira Batista, Fernando
Gonçalves Ramalho e Joaquim de Brito Ramos.

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

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074284

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS ATALHADORES E FORMOSA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Frutuoso da Silva, 62, Loulé,
freguesia de São Clemente,

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2598/
911127; identificação de pessoa colectiva n.º 502654104; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 82/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 450 000$ para 1 002 412$,
redenominado para 5000,01 euros e alterado o artigo 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000,01 euros e está dividido em três quotas iguais
de 1666,67 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Mo-
desto Rodrigues Pires, José da Luz Jerónimo e Horácio Pinto Gago.

Não são exigíveis prestações suplementares aos sócios, mas qual-
quer deles pode fazer os suprimentos de que a sociedade carecer, nas
condições que forem acordadas em assembleia geral.

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

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074282

VARANDAS D�ALMANCIL � EMPRESA
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Avenida 5 de Outubro, 105, 1.º, sala 8, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3224/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503261181; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 64/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 70 000 000$ para
70 028 362$, redenominado para 349 300 euros e alterado o artigo 3.º

do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital da sociedade é no montante de 349 300 euros, já
inteiramente subscrito e pago à sociedade em dinheiro, e encontra-se
dividido em 70 000 acções com valor nominal de 4,99 euros, cada uma.

2 � O capital pode ser aumentado uma ou mais vezes, por delibe-
ração do conselho de administração, até ao limite máximo de
1 906 393,70 euros, por meio da emissão de acções ordinárias ou
preferenciais.

3 � É garantido aos accionistas o direito de preferência na subs-
crição de acções referentes a aumento de capital, na proporção das
acções que já possuam na sociedade.

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

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074277

CAVMAR � AGÊNCIA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Maritenda, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2045/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502169460; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 57/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 50 000 000$ para
50 120 500$, redenominado para 250 000 euros e alterado o artigo 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 250 000 euros e está dividido em duas quotas iguais
de 125 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Eduardo
José Coelho Cavaco e Nuno Dias Martinho.

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

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074275

PONTO CONSULTA � PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Cor-de-Rosa, Estrada Nacional n.º 125,
Quatro Estradas, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3241/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503278009; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 56/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 5.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias, Flores
Properties L.ted e Errigal Investments L.ted

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

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074271

SERVIGOLFE � CONSTRUÇÕES DE GOLFES, L.DA

Sede: Sítio das Benfarras,freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3006/
930820; identificação de pessoa colectiva n.º 503047929; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 55/20011228.
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Certifico que foi reforçado o capital de 10 000 000$ para
10 024 100$, redenominado para 50 000 euros e alterado o artigo 4.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de
25 000 euros cada, pertendendo uma a cada uma as sócias Salmino �
Holdings L.td e Bertam Services L.td

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

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074268

AGRUPAMENTO DE ALFARROBA E AMÊNDOA, C. R. L.

Sede: Loteamento Industrial de Loulé, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 44/960612;
identificação de pessoa colectiva n.º 503673790; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 44/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 6.º, n.os 1 e 2 do
contrato da cooperativa em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da cooperativa, variável e ilimitado, no mon-
tante mínimo de 5000 euros, tendo sido já realizados na sua totalidade.

2 � O capital social, representado por títulos de capital de cinco
euros cada um.

3 � Os títulos são nominativos, e devem contar as seguintes men-
ções:

a) Denominação da cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) Valor nominal do título;
d) Data da emissão;
e) Número do título (em série contínua);
f) Assinatura de dois membros da direcção;
g) Assinatura do cooperador titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo, poderá ser elevado

uma ou mais vezes, por deliberação da assembleia geral, mediante a
emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperadores.

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

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074266

CLEMENTE & SÉRGIO, L.DA

Sede: Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira, 16, Loulé,
freguesia de São Sebastião.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1158/
830422; identificação de pessoa colectiva n.º 501368604; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 43/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em quatro quotas iguais
de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Cle-
mente da Luz Valdasmos, Ábia Estevens Carapeto, Sérgio Carapeto
Corpas e Rosa Maria Ventura Costa.

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

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074261

AZUL COBALTO � ESTUDOS, PROJECTOS, FABRICO
E COMÉRCIO DE DESIGN, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 278, 1.º, frente, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3915/
971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503975109; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 39/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um das sócias, Maria Caeiro
Martins Guerreiro e Lucília Isabel Soares dos Santos Silva.

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

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074259

DECORTENSE, MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Estrada de Vale Formoso, freguesia de  Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2291/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 501886273; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 27/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel do Nascimento dos
Santos e Maria Hortense Leite Esteves do Nascimento dos Santos.

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

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074257

FERBIANCY � EXPLORAÇÃO DE CAFÉ E BAR, L.DA

Sede:Vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1221/
900803; identificação de pessoa colectiva n.º 501421483; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 6/20011228.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em três quotas, uma no valor
de 1500,01 euros pertencente à sócia Jocelyn Ann Richards, uma no valor
de 1999,98 euros pertencente ao sócio Michael William Richards e uma
no valor de 1500,01 euros pertencente ao sócio Martin Richards.

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

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074254

ISABEL & COUTINHO, L.DA

Sede: Rua do Comércio, sem número, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1980/
890215; identificação de pessoa colectiva n.º 502109114; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 88/20011227.
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Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros e alterado o artigo 4.º do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Isabel Maria
Coronel dos Santos Coutinho e Jaime José Nabais Mendes Coutinho.

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

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074252

INFRAQUINTA � EMPRESA DE INFRA-ESTRUTURAS
DA QUINTA DO LAGO, E. M.

Sede: Quinta do Lago, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3739/
961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503830704; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 82/20011227.

Certifico que foi reforçado o capital de 196 526,37 euros para
196 900 euros e alterado o artigo 3.º do contrato da empresa munici-
pal em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social da empresa é de 196 900 euros, constituído por
duas dotações, sendo uma de 100 449 euros feita pelo município de
Loulé e outra de 96 451 euros, feita pela Planal � Sociedade de Pla-
neamento e Desenvolvimento do Algarve, S. A.

§ 1.º O capital social poderá ser alterado através de outras entra-
das, desde que o município continue a ter a maioria do capital.

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

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 3000074251

PORTIMÃO

ÍRIO & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4123/
020719; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/
020719.

Certifico que entre Angelino Pacheco Manuel casado com Francisca
de Jesus Pacheco no regime de comunhão de adquiridos e residente no
sítio do Poço, lote 10, Alvor, Portimão e de José Alberto Pontes dos
Santos Írio, casado com Maria José de Jesus Jorge Pacheco Írio no
regime de comunhão de adquiridos e residente na Travessa da Igreja,
5, Alvor, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Írio & Pacheco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Poço, lote 10, fregue-
sia de Alvor, concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de peixe e
mariscos. Comércio por grosso e distribuição de pescado e marisco.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de três vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consen-

timento 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 quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142635

ANABELA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4119/
020715; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/
020715.

Certifico que entre Anabela Maria da Silva Guedes Matos Justino,
víuva, residente na Urbanização Coosofi, bloco 4, A, rés-do-chão, A,
Vale de Lagar, Portimão, e de Carla Maria da Silva Guedes Matos Cristelo,
solteira, maior, residente na morada acima mencionada, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anabela & Filha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Coosofi, bloco 4, A,
rés-do-chão, A, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 604-(49)

das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
snack-bar e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de 4650 euros, pertencente à sócia Anabela Maria da Silva
Guedes Matos Justino e outra, no valor nominal de 250 euros, per-
tencente à sócia Carla Maria da Silva Guedes Matos Cristelo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Anabela Maria da Silva
Guedes Matos Justino.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142632

ALIEMBALAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4098/
020619; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 3/
020619.

Certifico que foi feito o contrato de sociedade unipessoal por quo-
tas da sociedade em epígrafe, sendo sócio-gerente Raul Gulamo
Hassamo, divorciado, residente na Rua dos Lusíadas, bloco Gémeos,
torre A, apartamento 54, 5.º, Portimão.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALIEMBALAGENS, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, bloco Gémeos,
torre A, apartamento 54, 5.º, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comér-
cio de embalagens, etiquetas e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencendo ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele de-
cidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142628

ANTÓNIO MERGULHÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 933/
810216; identificação de pessoa colectiva n.º 501135359; inscri-
ção n.º E-6; número e data da apresentação: 16/020719.

Certifico que foi feita a alteração ao contrato social da sociedade
em epígrafe, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social,integralmente realizado em dinheiro e demais va-
lores do activo, é de 25 000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 18 500 euros, pertencente ao sócio
António Augusto Pereira Mergulhão; e outra no valor nominal de
6500 euros, pertencente à sócia Martinho Mergulhão, L.da

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142593

VALÃO � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3047/
970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503806382; inscri-
ção n.º E-5; números e data da apresentação: 24 e 25/020717.

Certifico que foi o reforço e alteração do contrato social da sociedade
em epígrafe, ficando os artigos 3.º, 4.º e 5.º, com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado:
5000 euros, realizado em dinheiro, na proporção das respectivas

quotas.
Sede: Rua de Júdice Biker, 32, 1.º, freguesia e concelho de Portimão.
Capital: 10 000 euros.
Sócios e quotas:
1 � Helena Sofia Dias Gonçalves Martins, casada com Pedro Jor-

ge Figueiredo Sousa Martins, comunhão de adquiridos, 5000 euros, bem
próprio.

2 � Daniela Rita Dias Gonçalves, 5000 euros.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142590

CAEIROCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4140/
020812; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 13/020812.

Certifico que entre Ricardo Jorge Caeiro da Silva Macieira e mu-
lher Marina Barroso da Fonseca no regime de comunhão geral de bens
e residente na Rua de Sidónio Pais, lote 2, 6.º, apartamento 4,
Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAEIROCAR � Comércio de
Automóveis, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sidónio Pais, lote 2, 6.º,
apartamento 4, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis novos
e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001007582

IMPORSUMO � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4149/
020829; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/
020829.

Certifico que foi feito o contrato de sociedade unipessoal por quo-
tas da sociedade em epígrafe, sendo sócio gerente Sidney Carreiro de
Barros Claro, solteiro, maior, residente na Rua Sidónio Pais, Lote 1,
7.º direito, Portimão.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMPORSUMO � Distribuição de
Produtos Alimentares e Bebidas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Luz, lote 6-A, Caldei-
ra do Moinho, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e distribui-
ção de produtos alimentares e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001008503

ALGARBALKAN � PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4142/
020814; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 9/020814.

Certifico que foi feito o contrato de sociedade unipessoal por quo-
tas da sociedade em epígrafe, sendo sócio gerente Manuel Eusébio
Bonito Amarelo, divorciado, residente na Rua José M. Sotto Mayor,
24, rés-do-chão esquerdo, Cardosas, Portimão.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARBALKAN � Produtos
Alimentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua José M. Sotto Mayor, 24,
rés-do-chão, esquerdo, Cardosas, da freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de produtos ali-
mentares e bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001007566

CARLOS MARTINS & NUNES � JARDINAGEM,
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4147/
020821; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 2/020821.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Martins, casado com
Rosa Maria Martins Diniz, no regime de comunhão de adquiridos e
residente no sítio da Senhora do Verde, Mexilhoeira Grande, Portimão
e de Luís Filipe da Silva Nunes, solteiro, maior, residente no sítio de
Ribeira de Canas, freguesia e concelho de Monchique, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARLOS MARTINS & NUNES �
Jardinagem, Construção e Manutenção de Jardins, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Senhora do Verde, fre-
guesia de Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, com endereço
postal na caixa postal, n.º 200-V.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em jardinagem, construção e ma-
nutenção de jardins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 5 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, bastando, no en-
tanto, para os actos de mero expediente, a assinatura de um único
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 dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001007760

MEDEIROS & NORBERTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4054/
020418; identificação de pessoa colectiva n.º 505538750; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 17/020418.

Certifico que entre Manuel Gomes Norberto Medeiros e mulher
Paula Cristina Martins Norberto Medeiros, no regime de comunhão
de adquiridos e residente na Rua Vicente Vaz das Vacas, 26-C, 3.º di-
reito, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDEIROS & NORBERTO �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Vicente Vaz das Vacas, 26-C,
3.º direito, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-

das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001009003

RADICALINE � ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4063/
020506; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 1/
020506.

Certifico que entre Rui Manuel Rodrigues Martins e mulher
Annebelle Nunes Rosado Martins, casados no regime de comunhão de
adquiridos e residentes na Rua Frei Miguel da Anunciação, 5, 1.º es-
querdo, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RADICALINE � Animação
Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Rua Engenheiro José Bívar,
Edifício Plaza Real 1, loja 2, Praia-da-Rocha, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade deslo-
car livremente a sua sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

4 � A sociedade pode criar e extinguir sucursais, delegações, filiais
ou celebrar contratos de franchising, assim como quaisquer outras
formas de representação, em qualquer outro ponto do território na-
cional ou estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a importação, exportação, fa-
brico, comércio, reparação, manutenção de embarcações e veículos
motorizados e respectivos acessórios, animação turística, serviços de
publicidade e marketing, importação, exportação e comércio de
artigos e equipamentos desportivos, reparação e manutenção de equi-
pamentos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 470 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou em remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de um gerente.

3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo tais
poderes através de procuração.

4 � Nem os sócios nem a gerência poderão obrigar a sociedade
em letras de favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos seme-
lhantes ou estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação dos sócios, a sociedade pode participar na
criação e na promoção de outras pessoas colectivas, compreendendo-se
igualmente a participação da sociedade em agrupamentos complementa-
res de empresas, sem restrição de objecto, ou reguladas por lei espe-
cial.

2 � Por deliberação dos sócios, é permitido à sociedade o estabe-
lecimento de consórcios com outras entidades, societárias ou não, ainda
que de ramo de actividade ou objecto social diferente.

3 � A sociedade, por deliberação dos sócios pode cooperar ou
associar-se com quaisquer outras pessoas jurídicas, de direito público
ou privado, nacionais, internacionais ou estrangeiras, sempre que tal
se mostre adequado e necessário à prossecução dos seus objectivos.

ARTIGO 6.º

1 � Os sócios podem deliberar que sejam exigidas prestações com-
plementares de capital até ao montante global de duas vezes o valor
do capital social.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro e a sociedade em segundo lugar do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:

a) Por acordo do respectivo sócio;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota a terceiros, depois dos sócios ou a sociedade terem declara-
do preferir na cessão;

e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos

nas alíneas b), c), d), e) e f) do número anterior, quando a lei não
dispuser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último
balanço legalmente aprovado.

3 � A quota amortizada figurará no balanço e, posteriormente,
serão criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas ao
sócio ou sócios que subsistirem ou a terceiros.

4 � É fundamento de amortização compulsiva da quota de sócio,
sem prejuízo da responsabilidade a que houver lugar, o comportamen-
to desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da socieda-
de, tendo-lhe causado, causando-lhe ou podendo vir a causar-lhe pre-
juízos relevantes.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento de sócio, a quota não se transmitirá aos
seus sucessores, salvo se, no prazo de 90 dias a contar da data do
falecimento, a sociedade não tiver amortizado, adquirido, ou tenha
feito adquirir por sócio ou terceiro.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001009593

MESSINIS RESIDENCE, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4057/
020424; identificação de pessoa colectiva n.º 506093891; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 11/020424.

Certifico que entre Maria Alice António Sequeira, solteira, maior,
residente na Rua 5 de Abril, 15, Ladeira do Vau, Portimão, de Sérgio
Ernesto de Carvalho Fernandes, solteiro, maior, residente na Quinta
do Rodrigo, lote 11, Vale de França, Portimão, de José Manuel Vicente
Moreira Mendes, solteiro, maior, residente na Praça da Liberdade, 17,
8.º D, Costa da Caparica, e de Casimira Gonçalves da Mata Matos e
marido António Pereira de Matos no regime da separação de bens e
residentes na Rua dos Alentejanos, 17, Pinhal dos Frades, freguesia de
Fernão Ferro, concelho do Seixal, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Messinis Residence, Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo Gil Eanes, 34, 1.º, loja
7, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra, ven-
da e administração de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas:

Uma, no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Alice António Sequeira;

Outra, no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Sér-
gio Ernesto de Carvalho Fernandes;

Outra, no valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Vicente Moreira Mendes;

Outra, no valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Casimi-
ra Gonçalves da Mata Matos; e

Outra, no valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio
António Pereira de Matos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001009607

ZONACAT, ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3691/
010104; identificação de pessoa colectiva n.º 505239493;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 5/020412.

Certifico que Mário Nuno Martins Rodrigues Pereira, cessou fun-
ções de gerente, por renúncia em 15 de Março de 2002.

Mais certifica, que pela inscrição n.º E-5, apresentação n.º 6 e 7/
020412, foi feita a alteração do contrato social da sociedade em
epígrafe, ficando o n.º 2 do artigo 1.º, artigo 3.º, n.os 2 e 3 do arti-
go 4.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua António Feu, Casa da Falésia,
freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 22 500 euros,
pertencente ao sócio Luís José Paxiuta Sá Couto e outra do valor de
2500 euros, pertencente ao sócio Francisco José de Matos Viegas Gouveia
Coutinho.

ARTIGO 4.º

2 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete a um gerente, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio Luís José Paxiuta Sá Couto.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142431

ONDA NÁUTICA � COMERCIALIZAÇÃO DE BARCOS,
MOTORES E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2935/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503612685;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 7/020513.

Certifico que Carlos Abílio Pereira Ferreira, cessou funções de ge-
rente, por renúncia, em 18 de Março de 2002.

Mais certifica, que pela inscrição n.º E-9, apresentação n.º 8 e 9/
020513, foi feita a alteração do contrato social da sociedade em epígrafe,
ficando os artigos 4.º e n.º 1 do 6.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 60 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 45 000 euros, do sócio Eduardo Jorge Alves Moreira e
outra do valor nominal de 15 000 euros, da sócia, Cecília Fernanda
Gonçalves Tiago.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral, fica a cargo do sócio Eduardo Jorge Alves Moreira, já nomeado
gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

2 � (Mantém-se)
3 � (Mantém-se)

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

Está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142428

CUSTÓDIO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1784/
880627; inscrição n.º E-3; número e data da apresentação: 12/011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 5.º, com a seguinte redacção:

Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$, realizado em
dinheiro na proporção de 301 205$ por cada um dos sócios.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Domingos Boto Custódio � 2500 euros; e
2) Carlos Alberto Soares Garcia � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142422

EURALVOR � SOCIEDADE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
DE ALVOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1341/
850729; identificação de pessoa colectiva n.º 501551590; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 60/011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social e redenominado em euros o capital da sociedade, fi-
cando o artigo 3.º, com a seguinte redacção:

3.º redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ na proporção

das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Humberto Oliveira Nunes � 2500 euros.
2) Maria Emília Pereira Lourenço Oliveira Nunes � 2500 euros.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-3, apresentação n.º 20/020416 �

O aumento foi por resultados transitados.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142416
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ANDRÉ MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4133/
020802; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 18/
020802.

Certifico que foi feito o contrato de sociedade unipessoal por quo-
tas da sociedade em epígrafe sendo sócio gerente André Mendes, ca-
sado com Vitoriana Sanches Tavares no regime de comunhão de ad-
quiridos e residente na Rua Sidónio Pais, Edifício Marina, Apartamento
505, Lote H-5, Portimão.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma André Mendes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Sidónio Pais, Edifício
Marina, Apartamento 505, lote H-5, na cidade, freguesia e concelho
de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagem de trabalhos de carpinta-
ria e de caixilharia. Construção civil, serviços de cofragem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até
20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001007736

CONFIALGARV � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
CONFEITARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4141/
020813; inscrição n.º E-1; número e data da apresentação: 4/
020813.

Certifico que foi feito o contrato de sociedade unipessoal por quo-
tas da sociedade em epígrafe sendo sócio gerente Jorge Humberto da
Conceição Sales Joaquim, solteiro, maior, residente na Rua Engenhei-
ro Rosado Nunes, 15, Mexilhoeira Grande, Portimão.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONFIALGARV � Distribuição
de Produtos Confeitaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 24 de Junho, lote 4, na
aldeia da Figueira, freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de
Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio, distribuição e representa-
ção de produtos alimentares, nomeadamente confeitaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 2001007574

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ANTÓNIO SOARES & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1249; inscrição n.º 1; data da apresentação: 020722.

Certifico que António Manuel Félix Soares e mulher Maria
Sebastiana Viegas Gonçalves Soares, casados na comunhão de adquiri-
dos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Soares & Esposa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Caixa, Bloco F, 1.º
Sector, 1.º direito, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de
Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, nomeadamen-
te serviços de ladrilhador, estucador e pintor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou em remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente 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 dois sócios.
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ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000142625

C. M. D. M. G. � CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA
DE MONTE GORDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1251; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/020729.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi constituída por Pedro Miguel
Salgueiro Ribeiro, solteiro, maior, contribuinte fiscal n.º 210968389.
portador do bilhete de identidade n.º 10390124, emitido em 26 de Maio
de 1998, pelo Arquivo de Lisboa, natural da freguesia de Santiago,
concelho de Tavira, residente na Rua Camilo Castelo Branco, 37, Vila
Real de Santo António, vem constituir, uma sociedade unipessoal por
quotas com o número de pessoa colectiva que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. M. D. M. G. � Clínica Médico
Dentária de Monte Gordo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova Lisboa, 3, Monte
Gordo, freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo
António.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a exploração de clínica médica
dentária e prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente 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 objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000142623

ARMANDO CIPRIANO & SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1247; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020716.

Certifico que Armando António Pereira Cipriano, casado com Maria
Antonieta Rodrigues Madeira Cipriano, comunhão de adquiridos e
António Manuel Peres dos Santos, casado com Ana Luísa Gonçalves
Gomes dos Santos, comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armando Cipriano & Santos �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Eça de Queiroz, 22, na
cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de construção civil,
obras públicas, urbanizações, permuta de propriedades rústicas e urba-
nas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim, empreitadas e subempreitadas de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos sócios, que desde já fi-
cam nomeados gerentes, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes assinar em nome da
sociedade quaisquer actos ou contratos que digam respeito a negócios
estranhos à mesma sociedade, tais como letras de favor, avais, fian-
ças ou abonações.

ARTIGO 5.º

No caso de dissolução serão únicos liquidatários os sócios, que pro-
cederão à liquidação e partilha como acordarem e for de direito.

ARTIGO 6.º

Em tudo o que não estiver previsto neste contrato de sociedade
será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comerciais e de-
mais legislação subsidiária, bem como as deliberações tomadas em
reunião dos sócios.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
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tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000142621

FALCÃO & VAZ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1244; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/020711.

Certifico que Paulo José Gonçalves Falcão e mulher Cidália
Fernandes Vaz Falcão, comunhão de adquiridos, constituíram a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FALCÃO & VAZ � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Corte António Martins,
freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio Paulo José Gon-
çalves Falcão e outra, no valor nominal de 2500 euros, pertencente
à sócia Cidália Fernandes Vaz Falcão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo José Gonçalves
Falcão.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000142618

MOLINA MARTIN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1236; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20020620.

Certifico que Francisco Molina Martin, casado com Maria Del
Carmen Guisado Yaque, separação de bens, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Molina Martin, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Exército, 24, 1.º direi-
to, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo António.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação, comércio e
representação de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000142615

M. J. N. BERNARDO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1240; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020702.

Certifico que Manuel José Nunes Bernardo, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:
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ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. J. N. BERNARDO � Cons-
truções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Aldeia Nova, freguesia
de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000142613

CAAPASALGAR � COOPERATIVA DE AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER DE PASSAGEIROS DO SOTAVENTO

DO ALGARVE, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Matrí-
cula n.º 2/750617; identificação de pessoa colectiva n.º 500325227;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/020722.

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

Aumento de capital com redenominação e alteração parcial do
contrato. Artigos alterados: 17.º, 18.º e 19.º, ficando os mesmos com
a seguinte redacção:

ARTIGO 17.º

O capital mínimo da cooperativa é de 37 500 euros, já realizado
pelos cooperadores, podendo ser aumentado por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

O capital é representado por títulos no valor de 5 euros, a subscre-
ver e realizar pelos associados, os quais não vencem juros nem con-
ferem quaisquer outros direitos, salvo o de reembolso, nas condições
previstas nestes estatutos.

ARTIGO 19.º

Cada cooperador tem que subscrever, pelo menos, 500 títulos de
capital, podendo a assembleia geral fixar um número maior de títulos
a subscrever obrigatoriamente por cada membro.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2001840209

GUARDA
ALMEIDA

CONSTRUÇÕES ALBERTO TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020920.

Certifico que Alberto Gaspar Tavares, casado com Maria Alice de
Jesus Lucas Tavares na comunhão de adquiridos, Vilar Formoso
Almeida, constituiu a sociedade supra referida que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Alberto Tavares,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Vilar Formoso.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifício, assenta-
mento de mosaicos e azulejos, pinturas gerais, assentamento de alve-
narias, tijolos, blocos e pedras, reboucos e acabamentos de paredes,
canalizações e carpintarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por um único sócio Alberto Gaspar
Tavares.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
pelo sócio Alberto Gaspar Tavares, que desde já fica nomeado geren-
te, obrigando-se a sociedade apenas com a sua assinatura.

23 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001331550

ADEIAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 54;
identificação de pessoa colectiva n.º 501645675; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020906.

Certifico que renunciou à gerência da sociedade supra referida José
Serras Casola, em 7 de Junho de 2002.

23 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001331533

SEIA

IRMÃOS MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 107/751107;
identificação de pessoa colectiva n.º 500363650.

Certifico que em 24 de Junho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838573

HERCULANO A. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 60/670805;
identificação de pessoa colectiva n.º 500517398.

Certifico que em 24 de Junho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001838514
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BRITO & MARQUES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 417/931210;
identificação de pessoa colectiva n.º 503104639; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das apre-
sentações: 11, 12 e 13/020416.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 12/020416. �
Cessação das funções da gerente, Miquelina Marques Mendes Brito, por
renúncia, em 16 de Abril de 2002.

Pela inscrição n.º 7 à apresentação n.º 11 e 13/020416. � Nomea-
ção de gerentes e alteração parcial do contrato:

Gerentes nomeados: Mário Manuel Marques Brito, casado e Orlando
Marques Brito, em 16 de Abril de 2002.

Artigo alterado: 5.º e aditado o artigo 8.º
Gerência: a cargo dos sócios Mário Manuel Marques Brito e Orlando

Marques Brito.
Forma de obrigar, são necessárias as assinaturas dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração consoante
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Mário Manuel
Marques Brito e Orlando Marques Brito, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos são necessárias as assinaturas dos dois gerentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode exigir prestações suplementares de capital, por
uma ou mais vezes, até ao montante global correspondente a 20 ve-
zes o capital social, mediante deliberação da assembleia geral, na qual
se especificarão as respectivas condições de restituição, sendo a obri-
gação de cada sócio proporcional à sua quota.

O texto está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Ma-
ria Figueiredo Aires. 2001839308

VILA NOVA DE FOZ CÔA

TOMÉ & FILHO, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 145; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010404.

Certifico que entre Alcino Fernando Anjo Tomé, casado com Julieta
de Jesus Pinto Tomé, na comunhão geral e Fernando Plínio Pinto
Tomé, solteiro, maior, foi constituída a sociedade com a denomina-
ção em epígrafe, que se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Tomé & Filho, Mediação de
Seguros, L.da, tem a sua sede na Rua Dr. Júlio de Moura, 27, na fre-
guesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação local no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto, a mediação de seguros.

3.º

O capital social integralmente realizado, em euros, é de 5008 euros,
equivalente a 1 004 014$ e corresponde à soma de duas quotas, uma
no valor de 2508 euros, pertencente ao sócio Alcino Fernando Anjo
Tomé, e outra no valor de 2500 euros, pertencente ao sócio Fernando
Plínio Pinto Tomé.

4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação serão
exercida pelos gerentes, sócios ou não sócios, que serão ou não remu-
nerados conforme se venha a deliberar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerente os sócios Alcino Fernando
Anjo Tomé, e Fernando Plínio Pinto Tomé, podendo ser nomeados
outros, mediante deliberação da assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunto
dos dois sócios gerentes, assim como para actos de mero expediente.

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, porém quando efectuada a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual em primei-
ro lugar, e depois os sócios não cedentes gozam do direito de prefe-
rência.

6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido, devendo
aqueles escolher entre si um que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa, ou com o representante legal
do interdito ou inabilitado.

7.º

A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer quota nos
casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) No caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota ou se por

qualquer forma a quota for retirada da livre responsabilidade do seu
titular;

c) Quando o titular da quota directa ou indirectamente impeça o
normal andamento dos negócios da sociedade, ou promova de alguma
forma o seu descrédito.

Está conforme.

4 de Abril de 2002. � O Ajudante, Adriano Alberto Mimoso
Ferreira. 1000144344

LEIRIA
ALCOBAÇA

REPARASÓPESADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503735213; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 26/011226.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Vítor
Manuel Marques e Olinda Guerra Brites Marques.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415923

ATLÂNTIS � CRISTAIS DE ALCOBAÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3087;
identificação de pessoa colectiva n.º 505249243; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 61/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 1.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de ATLANTIS � Cris-
tais de Alcobaça, S. A.

Que esta fusão por incorporação envolve a transmissão a favor da
sociedade incorporante, ATLANTIS II � Cristais, S. A., já denominada
ATLANTIS � Cristais de Alcobaça, S. A., do prédio urbano, composto
por uma unidade fabril de vidros, designado por lote n.º 6-C, na Zona
Industrial da Marinha Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande,
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descrito na competente conservatória sob o n.º 10 989, onde se mos-
tra registado a favor da NEOVIDRO � Indústria e Tecnologia do
Vidro, S. A., pela inscrição G-1, ainda omisso na matriz, mas já tendo
sido feita a devida participação na Repartição de Finanças da Marinha
Grande, conforme duplicado da declaração para inscrição de prédio
urbano na matriz, que exibiu e a que atribuem o valor de 50 000 000$.

Que, nos termos do referido projecto, a fusão produzirá efeitos
jurídicos, no dia da sua inscrição na competente Conservatória do
Registo Comercial e que os efeitos contabilísticos serão reportados a
1 de Maio do corrente ano, considerando-se, do ponto de vista
contabilístico, a partir dessa data (1 de Maio de 2001) as operações
praticadas por qualquer das sociedades incorporadas como efectuadas
pela sociedade incorporante.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2000382053

SIALA � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1894;
identificação de pessoa colectiva n.º 502796855; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 50/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 49 900 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 37 425 euros, pertencendo ao sócio Eduardo Manuel
de Soveral Ferreira da Bernarda, e a outra de 12 475 euros, perten-
cente à sócia Carmen Rosário Santos de Carvalho Ramos Carreiro.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415958

MAQUIBENTO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3114;
identificação de pessoa colectiva n.º 505488957; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-
trato no que respeita ao artigo 1.º, 3.º e 5.º, n.º 2, tendo sido elimina-
do o 7.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MAQUIBENTO � Comércio de
Máquinas, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 8, sem número
de polícia, lugar da Quinta da Mota, freguesia de Alfeizerão, concelho
de Alcobaça.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de valor nominal de
5000 euros, uma de cada um dos sócios, João Benjamim Bento Meda-
lha e Sérgio Alexandre Bento Medalha.

5.º

1 � (�)
2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas conjuntas de dois

gerentes.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415990

CARTOBAÇA � EMBALAGENS DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3422;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020110

Certifico que entre José Pereira Neves Afonso, casado com Maria
Cidália do Coito Tarquínio Neves Afonso, na comunhão de adquiridos
e Renato Tarquínio Neves Afonso, solteiro, maior, foi constituída uma
sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARTOBAÇA � Embalagens de
Alcobaça, L.da, tem a sua sede no lugar de Cabeço de Deus, freguesia
de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerência,
a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
um dos limítrofes e poderá criar sucursais, agências ou outros locais
de representação social no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de embalagens e sua
comercialização.

§ único. A sociedade poderá participar em outras sociedades, qual-
quer que seja o seu objecto social, por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, distribuído por duas quotas dos valores nominais e titu-
lares seguintes:

Uma de 52 500 euros, pertencente ao sócio José Pereira Neves
Afonso; e

Uma de 22 500 euros, pertencente ao sócio Renato Tarquínio Neves
Afonso.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre desde que permitido
por lei, porém a favor de estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, gozando os sócios em primeiro lugar e a sociedade em
segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, fica a
cargo dos sócios ou não sócios que forem designados em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes José Pereira Neves Afonso
e Renato Tarquínio Neves Afonso.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente, nomeadamente na compra, venda ou loca-
ção de quaisquer veículos automóveis.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos mes-
mos prestações suplementares até 20 vezes o capital social existente
à data da deliberação e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento dos
seus titulares nos seguintes casos:

a) Por interdição, inabilitação, dissolução, falência ou insolvência
do seu titular;

b) Quando for arrestada, penhorada ou por qualquer forma sujeita
a procedimento judicial, fiscal ou administrativo;

c) Pela verificação de anúncio da venda ou adjudicação em execu-
ção judicial; e

d) Quando for cedida, a estranho à sociedade, sem o consentimen-
to da sociedade.

§ único. Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

ARTIGO 8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir quaisquer
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mercadorias e bens inerentes à sua actividade, procedendo ao levan-
tamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para li-
quidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua activida-
de, bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição e
registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415869

WORLD ACOUSTICS � ENGENHARIA DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3416;
identificação de pessoa colectiva n.º 506021130; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/020326.

Certifico que entre Carlos Gaspar de Magalhães Coutinho, casado
com Maria da Conceição Sá Teixeira Magalhães Coutinho, mas dela
separada judicialmente de pessoas e bens, Eva Rafael Coelho Santiago,
solteira, maior e Peter Vaughan Wilson, divorciado, foi constituída uma
sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WORLD ACOUSTICS � Enge-
nharia de Som, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial do Casal da
Areia, lote 27, no lugar de Casal da Areia, freguesia de Cós, concelho
de Alcobaça.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e montagem de apa-
relhos de reprodução de som e engenharia de som.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 75 000 000$, e
corresponde à soma de três quotas:

Uma do valor nominal de 900 000$, do sócio Carlos Gaspar de
Magalhães Coutinho, uma no valor nominal de 125 000$, da sócia
Eva Rafael Coelho Santiago; e uma do valor nominal de 73 980 000$,
do sócio Peter Vaughan Wilson.

2 � As quotas dos outorgantes Carlos Gaspar de Magalhães
Coutinho e Eva Rafael Coelho Santiago, ficam nesta data realizadas
em dinheiro.

3 � A quota do outorgante Peter Vaughn Wilson é realizada atra-
vés da cedência à sociedade, no valor global de 73 980 000$, dos
seguintes direitos:

a) Direitos de patente de um dispositivo de reflexão de som
(deflecção) com o objectivo de reflectir som através de material de
cerâmica de forno (norma britânica BS 308 � desenhos disponíveis).
Número de publicação internacional WO 90/07103. Classificação de
patente internacional G 10 K 11/28 H 0 4 R1/32. Número de paten-
te internacional PC 1/GB 89/01499. Datado de 1989;

b) Direitos de autor de um dispositivo de reflexão de som (deflecção)
com o objectivo de reflectir som proveniente de materiais maquina-
dos em latão (norma britânica BS 308 � desenhos disponíveis) data
do original: direitos de autor � Peter Wilson 1990. Data das
alterações: direitos de autor � Peter Wilson, 1991, 1992, 1994, 1996;

c) Direitos de desenho de um sistema de distribuição de som utili-
zando mecanismos de transferência de altas e baixas frequências inse-
ridos dentro de uma caixa estética, em cerâmica. Data dos direitos de
desenho: 1996 � modelos �empress� e �satellit�, direitos de
autor: Peter Wilson 1991. 1998 � modelo �duchess�, direitos de
autor � Peter Wilson 1998.

Norma britânica BS 308 � desenhos disponíveis);
d) Os direitos de propriedade intelectual compreendem todos os

artigos acima mencionados incluindo as listagens dos processos de
montagem para a fabricação de vários sistemas de reprodução de som
utilizando um reflector (deflector) de som como anteriormente de-
clarado, transferência dos referidos direitos que neste acto o identifi-
cado Peter Vaughan Wilson declara efectuar.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou em remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos Gaspar de Maga-
lhães Coutinho, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos os restantes sócios

têm direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder, antes de efectuado
o registo definitivo, ao levantamento do capital social depositado,
para adquirir quaisquer bens para a sociedade.

Assim o disseram.
Arquivo: Relatório do Revisor Oficial de Contas do qual faz parte

integrante o título comprovativo da existência dos direitos referidos,
com que o outorgante nomeado em primeiro lugar realizou a sua quo-
ta e respectiva tradução.

Conferi está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415826

SOCIEDADE DE TRANSPORTES VICENTE & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3420;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020125

Certifico que entre José Manuel da Silva Bernardo Vicente, casado
com Paula Maria Henriques Salgueiro na comunhão de adquiridos e
Nelson Henriques Salgueiro, solteiro, maior, foi constituída uma socie-
dade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Transportes Vicente
& Salgueiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Paio de Cima, freguesia de
Martingança, concelho de Alcobaça.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
bem como abrir ou encerrar sucursais ou filiais em qualquer outro local
do território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pronto
socorro e transporte de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3000 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Silva Bernardo
Vicente e uma outra de 2000 euros, pertencente ao sócio Nelson
Henrique Salgueiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � Consideram-se incluídos nos poderes da gerência o arrenda-

mento de quaisquer locais de ou para a sociedade, a compra de viatu-
ras automóveis e a venda das que dela sejam propriedade.

4 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos
da conta aberta em nome da sociedade para aquisição de mercadorias
e bens do giro comercial e ainda para liquidação das despesas com a
constituição e registo da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremen-
te permitida.

2 � Na cessão a favor de estranhos a sociedade em primeiro lugar e
os restantes sócios depois terão direito de preferência com eficácia real.

ARTIGO 6.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.
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§ único. A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito do valor da quota apurado segundo balanço
a efectuar para o efeito.

ARTIGO 7.º

Poderão os sócios deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 50 000 euros.

Conferi está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415885

ANSIÃO

BARROS, BERNARDINO & JESUS, L.DA

Sede: Carrascosas, Santiago da Guarda � 3240 Ansião.

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 85/
021107; identificação de pessoa colectiva n.º 500042241; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/020919

Certifico que pela inscrição n.º 5 foi efectuado a alteração parcial
do contrato da sociedade supra referida, pelo que o artigo 3.º, foi al-
terado ficando com a redacção abaixo reproduzida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no
valor nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios José de Jesus e Henrique Bernardino.

O texto actualizado do contrato alterado, ficou arquivado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 2001516096

BATALHA

INTCAM � MODELAÇÃO E MAQUINAÇÃO DE MOLDES
METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 920/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505751348;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7 ; números e data
das apresentações: 30 e 31/020919.

Certifico que Filipe Manuel do Carmo Simões cessou funções de
gerente na sociedade em 19 de Junho de 2002, por renúncia. Certifi-
ca também que o contrato foi parcialmente alterado, passando o ar-
tigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º, a terem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade com ou sem remune-
ração conforme for deliberado ficará a cargo de quem vier a ser no-
meado em assembleia geral, mantendo as suas funções de gerente o
sócio Paulo Alexandre Estrelinha Arcanjo, ficando desde já nomeado
gerente o sócio Jorge Manuel de Jesus Pacheco.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferi, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2001288751

ATELIER DE SABERES � CENTRO DE ESTUDOS
E EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Batalha. Matrícula n.º 1003/
0209189; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/020919.

Certifico que entre Ana Cristina Veigas Cadima Almeida, casada
com Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida, na comunhão de
adquiridos e Lídia Cristina Teixeira Ferreira dos Santos Costa, casada
com Pedro Alexandre Oliveira Vieira da Costa, na separação de bens,
constituíram uma sociedade comercial que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATELIER DE SABERES � Cen-
tro de Estudos e Explicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização dos Infantes, lote 4,
1.º esquerdo-A, lugar de Freiria, freguesia e concelho da Batalha.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de centro de estu-
dos � formação a jovens e adultos a inserir ou já inseridos no mer-
cado de emprego e explicações em todas as áreas curriculares e níveis
de ensino pré-escolar, básico, secundário e universitário, e prestação
de serviços nas áreas mencionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Ana Cristina Veigas Cadima Almeida e Lídia Cristina Teixeira Ferreira
dos Santos Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o não sócio Joaquim Alberto
Ferreira Maia Cadima, casado, residente na Rua Paulo VI, sem número
de polícia, lugar de Casal Cadima, freguesia e concelho de Leiria.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fi-
xadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.

Conferi, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2001288450

PORTO DE MÓS

COSTA & SIMÃO � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE CAMIÕES E MÁQUINAS ESCAVADORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1358/980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504187732.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275706

SIMALA INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1504/20000512; identificação de pessoa colectiva
n.º 500219648.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275668

AUTO CARREIRA & NEVES � COMÉRCIO
E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1634/20011002; identificação de pessoa colectiva
n.º 505763206.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275676

A T P � ALUGUER DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1628/20010905; identificação de pessoa colectiva
n.º 505679043.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275684

RASTIPNEUS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1116/941122; identificação de pessoa colectiva n.º 503300420.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275595

RIBEIMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 894/901203; identificação de pessoa colectiva n.º 502459530.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275692

TRANSPORTES DIONEI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1490/20000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504889249.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275641

TRANSPORTES FERREIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1494/20000329; identificação de pessoa colectiva n.º 504907743.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275650

SARCONT � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 428/820423; identificação de pessoa colectiva n.º 501247718.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275609

IMOBILIÁRIA CANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1058/931124; identificação de pessoa colectiva n.º 500562717.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275722

IRMÃOS LEAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 978/920630; identificação de pessoa colectiva n.º 502791330.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275714

TRANSPORTES ARMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1663/20011218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505923246; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/020919.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Filomena Maria Pires Gonçalves Virtudes, por desti-
tuição em 19 de Agosto de 2002, e foi designada gerente Tatiana
Alexandra Amado Cordeiro, data da deliberação: 19 de Agosto de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001288166

JOAQUIM FERREIRA DA PIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1362/980713; identificação de pessoa colectiva n.º 504211960.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275633

BRANCASAL � SOCIEDADE METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1106/940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503273457.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275773

CABOPOL � INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1143/950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503416002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275765

ELECTRO NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 825/891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502248890.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275749

CINTILANTE � PROJECTOS E SISTEMAS
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1100/940812; identificação de pessoa colectiva n.º 503248088.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275625

AGRO-PECUÁRIA � QUINTA DO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 860/900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502325003.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 2001275730

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

PRODISPANVICT � PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 635/020829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020829.

Certifico que Víctor Nicolau da Silva Pinto, casado com Maria Dulce
Albano Rodrigues Pinto, na comunhão geral, em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRODISPANVICT � Produção e
Distribuição de Produtos de Panificação e Pastelaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal de Fernando Aires,
A-de-Mourão, Santiago dos Velhos, Arruda dos Vinhos.

3 � 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 ou outras formas legais de repre-
sentação, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: Produção distribuição e venda de
produtos de panificação e pastelaria e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a quota única do sócio Víctor Nicolau
da Silva Pinto.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.
4 � A eleição de novo gerente compete ao sócio, podendo a ge-

rência ser entregue a terceiro não sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer negócio
jurídico desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos e ou em-
presas não coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade
está exercendo.

2 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Filomena do Carmo
Martins Vaz Pereira. 2001476728

CADAVAL

IDEALMADEIRAS, COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 521/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505539802;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020917.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial.

Que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi inscrita a cessa-
ção de funções de gerente de Sérgio Filipe Duarte de Carvalho, em
13 de Agosto de 2002, por renúncia.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000142477

GINCAIS � GESTÃO INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 370/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503986828; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/020917.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial.

Que a fotocópia anexa é reprodução parcial da escritura pública de
dissolução de sociedade, outorgada em 30 de Agosto de 2002, de fls. 
61 a fls. 62 do Livro n.º 61-D, do Cartório Notarial de Cadaval.

Conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000142474

CASCAIS

CERCITOP � CENTRO DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE DEFICIENTES DE TODO O PAÍS, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 55 (Sintra); inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 125/
011214.

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

Apresentação n.º 125/011214.
Facto: Redenominação com reforço de capital.
Capital mínimo: 2500 euros, após o reforço de 101 205$, em di-

nheiro.

O capital encontra-se representado por títulos nominativos de
15 euros cada.

Esta certidão está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
Santos Neves Galrito. 3000074385

ITF � FARMA, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 542 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504591126;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 165/011207.

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

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 165/011207.
Deliberação de redução de capital.
Montante da redução: 853 176,71 euros.
Data: 22 de Novembro de 2001.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
Santos Neves Galrito. 3000074382

HELSINN PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2579 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500583650.

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

Averbamento n.º 5 à inscrição n.º 27, apresentação n.º 77/011207 �
Cessação de funções de gerente de Riccardo Braglia e António José
Carmona de Araújo, por renúncia em 21 de Novembro de 2001.

Inscrição n.º 31, apresentação n.º 78/011207 � Designação para
gerentes de Edoardo Carlo Richter, casado, Via Cardinal Pacca, 24,
00165 Roma, Itália, Gianluigi Maria Frozzi, casado, Via Maggi Carlo
Maria, 2, Milão, Itália, José de Nadal Capará, casado, Calle Osio, 7-9,
08034, Barcelona, Espanha, e Leonel de Nóbrega, casado, Rua da
Imprensa Nacional, 86-88, Lisboa, em 21 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000074379

NUNES & GOMES � CASAS DE REPOUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3859 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501919074;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 34/020318.

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

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 34/020318.
Facto: designação de gerente, em 30 de Janeiro de 2000, o sócio

José dos Reis Nunes.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia Santos Neves Galrito.
1000133095

NUNES & GOMES � CASAS DE REPOUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3859 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501919074;
Inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 48/011129.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 48/011129.
Facto: redenominação com reforço de capital.
Artigo alterado: 2.º
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Capital: 5000,00 euros, após o reforço de 552 410$, em dinheiro,
subscrito pelos sócios, na proporção das suas quotas.

Sócios e quotas:
1 � António dos Reis Nunes, 1666,67 euros, 1666,67 euros.
2 � José dos Reis Nunes, 1666,66 euros.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia Santos Neves Galrito.
3000074372

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARIA ANGELINA
DOS SANTOS DE LUCENA, & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 331 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503551473;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 328/011226..

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato quanto ao artigo 4.º

Tendo o capital sido reforçado com 8 550 000$, em dinheiro, pelos
sócios, na proporção das suas quotas. Tendo o artigo ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 9 000 000$,
correspondendo à soma de três quotas iguais, de 3 000 000$ perten-
centes uma a cada um dos sócios Maria Angelina dos Santos de Lucena,
Jorge Alexandre dos Santos Coutinho de Lucena e Maria Carlota dos
Santos Coutinho de Lucena Vaz Batista.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposita-
do na pasta respectiva.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000138773

LISBOA � 1.A SECÇÃO

DB RENT � COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula n.º 4525/
940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503188620; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 11, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 20, 21, 22/20011227.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do fiscal único, por ter renunciado em 17 de

Setembro de 2001.
Cessação de funções do fiscal único suplente, por ter renunciado

em 17 de Setembro de 2001.
Nomeação do fiscal único e suplente por deliberação de 18 de Se-

tembro de 2001.
Fiscal único: Magalhães, Neves e Associados. Sociedade de Reviso-

res Oficiais de Contas, Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa.
Suplente: Freire, Loureiro e Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com a mesma sede.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000074358

DB RENT � COMÉRCIO E ALUGUER DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4525/940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503188620;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 109/20011220.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação, renominalização e reforço de capital e alteração

do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º
Reforço: 120,21 euros, realizado em dinheiro, pela única accionista.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000,00 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções nominativas
com o valor nominal de 5,00 euros cada uma, representadas por títu-
los de 1, 10, 50, 100 ou 1000 acções.

2 � As acções podem revestir forma meramente escritural, sem
incorporação de títulos.

3 � As acções escriturais e tituladas são reciprocamente
convertíveis.

4 � A transmissão de acções escriturais está sujeita às limitações
estabelecidas para o transmissão das acções nominativas.

O serviço de acções escriturais é assegurados pela sociedade, sendo
os custos das operações de registos das transmissões e conversões, ou
outros relativos a acções escriturais, suportados pelos accionistas in-
teressados segundo critérios a fixar pela assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000074357

ALVES & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 740/870514; identificação de pessoa colectiva
n.º 501828419; data da apresentação: 14122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074355

AUTO TÁXIS OLAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8632/991110; identificação de pessoa colectiva n.º 504712896;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074352

AUTO TÁXIS PÓ PÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 819/710105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500565546; data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000074346

ALDEIA DO FAROL � GESTÃO MOBILIÁRIA
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8570/980825; identificação de pessoa colectiva n.º 503958875;
data da apresentação: 13122001.
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Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074345

BRILHANTE BENFORMOSO
ARMAZÉNS DE REVENDA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 302/800411; identificação de pessoa colectiva n.º 500929653;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074342

ARCO SYSTEMS PORTUGUESA � PRODUTOS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 638/840627; identificação de pessoa colectiva n.º 501436715;
data da apresentação: 14122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074337

AUTOTÁXIS FERNANDES & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8894/20000228; identificação de pessoa colectiva n.º 504795961;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074330

AUTO TÁXIS IDEAL DE CHELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 657/680621; identificação de pessoa colectiva n.º 500528390;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074325

ESPORTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8455/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504674230;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074319

ANTAS DO LAVRE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1588/900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502310995;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074316

ACP � RENT-A-CAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 113/900105; identificação de pessoa colectiva n.º 502266809;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes aos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074314

ERNESTO NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 874/700204; identificação de pessoa colectiva n.º 500098948;
data da apresentação: 12122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074311

AUTO PROGRESSO DO MONTE PEDRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 074/630618; identificação de pessoa colectiva n.º 500036799;
data da apresentação: 12122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074308

AUTO TÁXIS ARRUCENCE DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9084/000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504942948;
data da apresentação: 12122001.
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Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074306

ELMOSOM � ELECTRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 660/761015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500600422; data da apresentação: 13122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074303

DÁRIO ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 376/740115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500082766; data da apresentação: 12122001.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas re-
ferentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000074300

DRAGADOS CONSTRUCCIÓN P. O. S. A.
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8839/20000209; identificação de pessoa colectiva n.º 980191297;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20000209.

Certifico que foi registada a representação permanente de socieda-
de estrangeira (Sucursal), em epígrafe, conforme deliberação de 25 de
Junho de 1999.

Representação permanente: Sucursal.
Firma: Dragados Construcción P. O. S. A. � Sucursal em Portugal.
Nacionalidade: espanhola
Sede: San Sebastián de los Reys, Madrid, Avenida de Tenerife, 4-6, Espanha.
Objecto:
a) A contratação, a gestão e a execução de qualquer tipo de obras

e de construções, no sentido mais amplo, tanto públicas como priva-
das e especialmente trabalhos de dragagem;

b) A aquisição por parte de qualquer título, administração, gestão,
promoção, exploração sob regime de aluguer ou sob quaisquer formas
e construções de qualquer tipo de bens imóveis, bem como o
assessoramento no que diz respeito às operações anteriores;

c) A realização de qualquer tipo de estudos, relatórios e projectos
de meio ambiente, engenharia e arquitectura, bem como a supervisão,
direcção e assessoramento na execução de qualquer tipo de obras e
construções;

d) A manutenção, conservação, reabilitação, acondicionamento,
limpeza de bens imóveis, nomeadamente de edifícios, instalações,
estradas e redes viárias, parques e jardins, redes de água, esgotos e
estações de depuração, incluindo qualquer tipo de equipamentos e de
instalações;

e) Promoção, gestão e execução de qualquer tipo de negócios imo-
biliários, tanto de carácter urbanístico como na própria construção,
para a sua exploração, venda ou aluguer;

f) A aquisição, possessão, desfrute, administração e cessão de qual-
quer tipo de valores imobiliários por conta própria, ficando excluídas
as actividades que a legislação especial, e basicamente a Lei do Mer-
cado de Valores atribui a outras entidades com carácter exclusivo;

g) A titulariedade de qualquer tipo de concessões, subconcessões e
autorizações administrativas de obras, serviços e trabalhos diversos
do Estado, das comunidades autónomas, províncias e municípios e a
participação accionarial nas sociedades concessionárias das mesmas;

h) A exploração de minas e pedreiras, bem como a comercialização
dos seus produtos;

i) O fabrico, a compra, a venda, a importação e exportação, a distribui-
ção de equipamentos, a instalação de elementos e materiais de construção
ou que lhe estão destinados, a mobília dos imóveis e a mobília urbana;

j) A aquisição, prestação e exploração de centros, instalações e
serviços sanitários, incluindo o serviço de ambulâncias;

k) A gestão, prestação e exploração de centros, instalações e ser-
viços sanitários, incluindo o serviço de ambulâncias;

l) O desenho, a construção, a fabricação, a instalação, a manuten-
ção, a limpeza, a conservação e a exploração publicitária de quaisquer
suportes, mobiliário urbano e elementos similares;

m) Serviços de qualquer tipo de transportes para passageiros e
mercadorias.

Capital: 60 102,00 euros.
Local da representação: Lisboa, Rua de Castilho, 71, 5.º, freguesia

de São Mamede.
Objecto da representação: o mesmo.
Capital afecto: 5 000 000$.

Mais certifica que a acta comprovativa da deliberação e os estatu-
tos ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000144297

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VENDIMÓVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 084/660908; identificação de pessoa colectiva n.º 500495998;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/020102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000,00 euros, e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to, quanto ao artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de  2500,00 euros cada e pertence a cada um dos sócios, Fernando
Manuel Correia Alves e Pedro Fidel Torres Duran.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 3000074360

SECOSE � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1235/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502271639;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/010123.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, quanto aos n.os 4 e 5 do artigo 6.º que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Gerência

4 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus actos
ou contratos:

a) Pela assinatura do gerente Frederico Sérgio Bernardino;
b) Pelas assinaturas de dois gerentes;
c) Pela assinatura de um ou mais procuradores dentro dos limites

dos respectivos mandatos.
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5 � Dentro dos limites da lei e deste contrato, os gerentes têm os
mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade, e ainda,
em especial para:

a) Representar a sociedade em juízo fora dele, activa e passiva-
mente, confessando, desistindo ou transigindo em qualquer pleito ju-
dicial;

b) Adquirir, vender, permutar ou, por qualquer forma, onerar bens
imóveis;

c) Adquirir, ceder participações ou participar em quaisquer outras
sociedades ou em agrupamentos complementares de empresas, para
os efeitos do § único do artigo 3.º;

d) Tomar de arrendamento, bem como alugar ou locar, quaisquer
bens ou parte dos mesmos;

e) Trespassar, ou tomar de trespasse, quaisquer estabelecimentos,
bem como adquirir ou ceder a exploração dos mesmos;

f) Deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

g) Contrair empréstimos e prestar garantias para os mesmo, atra-
vés de todo e qualquer meio legal e estatutariamente permitido;

h) Criar filiais, sucursais, delegações, agências ou qualquer outra es-
pécie de representação, independentemente da deliberação dos sócios.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 19/
010123. � Deslocação de sede: Avenida de Miguel Bombarda, 61, 7.º,
freguesia da Lapa, Lisboa.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000144295 

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PICHELEIROS ESTRELA DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 816/011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505825503;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/011207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Hugo Miguel Fernandes Lamelas; e
2.º Pedro José Fernandes Lamelas.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Picheleiros Estrela da Lapa, L.da

e tem a sua sede na Rua dos Ferreiros à Lapa, 33, em Lisboa, fregue-
sia da Lapa.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção social.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de canaliza-
dores, pintura, rebocadores, carpintaria, electricidade e comércio de
materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 euros
cada, pertencentes uma ao sócio Hugo Miguel Fernandes Lamelas e
outra ao sócio Pedro José Fernandes Lamelas.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante do dobro do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente, em fianças, avales, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des serão convocadas por meio de cartas registadas ou protocoladas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074249

CONTA AMARELA � CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7986/990408; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 124/011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500,00 euros cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias Márcia Raquel Inácio Roque e Ivanira Branca Correia Gomes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074248

MARCOS & LEONOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 843/670523; identificação de pessoa colectiva
n.º 500472300; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 118 e 119/011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capita de
400 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,00 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios que são: de Maria
Leonor Marques Rebelo uma quota no valor nominal de 623,50 euros
e outra quota no valor nominal de 374,10 euros e de Orlando dos
Santos Rebelo uma quota no valor nominal de 4002,40 euros.

Certifico ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 119/
011210 � Cessação de funções da gerente Maria Leonor de Jesus
Marques Rebelo, por ter renunciado em 22 de Outubro de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074246
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CARREIRA & TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 890/740520; identificação de pessoa colectiva n.º 500833397;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 112/011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 4.º, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 1667,00 pertencente ao sócio José Bernardes Carreira,
uma no valor nominal de 1667,00 euros pertencente à sócia Delmina
da Conceição Torre e outra no valor nominal de 1666,00 euros per-
tencente à sócia Olga Maria Torre Carreira Teodoro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074245

MATEACE � PAINHAS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39/011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505712920;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/011017.

Certifico que foi constituído o ACE em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

Estatutos do Agrupamento Complementar de Empresas

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � O Agrupamento Complementar de Empresas adopta a firma
MATEACE � Paínhas, A.C.E. e é composto pelas seguintes
sociedades: MATEACE � Electricidade, S. A. e Painhas & Arieira, L.da

2 � A sede do Agrupamento é na Avenida da República, 45, 3.º,
direito, em Lisboa, podendo ser transferida, mediante deliberação do
conselho de administração, para qualquer outro local situado no ter-
ritório nacional.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O Agrupamento tem como objecto principal melhorar as
condições do exercício e do resultado das agrupadas em todas as acti-
vidades relativas à prestação de serviços, execução de obras e forne-
cimentos à REN � Rede Eléctrica Nacional, S. A., ou a entidade que
a substitua, nomeadamente, os que lhe vierem a ser adjudicados no
âmbito do processo de qualificação para fornecimento de materiais e
prestação de serviços de montagem para linhas eléctricas a 150 kv,
220 kv e 400 kv a executar no biénio 2000-2001.

2 � Acessoriamente, o Agrupamento pode prosseguir a realização
e partilha de lucros eventualmente resultantes da sua actividade.

3 � É reconhecida aos membros do agrupamento a liberdade de
prosseguirem o exercício das suas actividades próprias, desde que es-
sas actividades não sejam concorrentes com a actividade abrangida
no objecto do Agrupamento.

4 � Apenas se entende como concorrente qualquer actividade,
exercida directa ou indirectamente, por conta própria ou alheia, que
envolva a prestação de serviços, projectos, fornecimentos ou obras,
à REN � Rede Eléctrica Nacional, S. A. ou a entidade que a venha a
substituir.

ARTIGO 3.º

Capital

O Agrupamento é constituído sem capital próprio.

ARTIGO 4.º

Duração

O Agrupamento tem a duração limitada à realização do seu objec-
to, não terminando, contudo, antes de exercidos os direitos e cumpri-

das todas as obrigações resultantes do presente contrato ou de outros
celebrados com terceiros.

ARTIGO 5.º

Participação das agrupadas

1 � A contribuição das sociedades agrupadas para os encargos do
Agrupamento é a seguinte: MATEACE � Electricidade, S. A., 50%,
Painhas & Arieira, L.da, 50%, contribuindo, na mesma percentagem,
para os custos inerentes à sua actividade.

2 � As contribuições das sociedades agrupadas podem concretizar-se
em dinheiro ou mediante a disponibilização ao Agrupamento de meios
humanos, de equipamentos, de materiais e prestação de serviços ou
colocação de activos financeiros.

3 � Os resultados obtidos no apuramento de contas, anuais ou fi-
nal, serão percebidos ou suportados pelas sociedades agrupadas de acordo
com as percentagens indicadas no n.º 1.

ARTIGO 6.º

Receitas, despesas e execução dos contratos

1 � São receitas do Agrupamento todas as quantias recebidas do
dono da obra ou de terceiros, seja a que título for.

2 � Sempre que as receitas do Agrupamento, abatidas dos paga-
mentos às agrupadas das suas prestações de serviços ou fornecimen-
tos, sejam insuficientes para cobrir as despesas relacionadas com a
sua instalação, actividade e gestão, as sociedades agrupadas serão cha-
madas a contribuir nas proporções estabelecidas no n.º 1 do artigo 5.º

3 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre a ne-
cessidade, montante e data de efectivação das contribuições referidas
no número anterior.

4 � O Agrupamento fará uma gestão dos trabalhos que lhe forem
confiados mediante a entrega da sua execução às agrupadas, em mol-
des a acordar em cada caso e em função de cada tipo concreto de
fornecimento adjudicada ao Agrupamento.

5 � Salvo acordo diferente entre as agrupadas, cada uma delas é
responsável pela obtenção dos financiamento necessários à prestação
do(s) fornecimento(s) que lhe for(em) distribuídos(s), suportando os
custos respectivos.

6 � Cada agrupada é igualmente responsável pela obtenção das
garantias bancárias que forem exigidas pela entidade adjudicante, de-
vendo dirigi-las directamente a este, e em correspondência com o(s)
valor(es) da(s) parte(s) do(s) fornecimento(s) que lhe estiver(em)
distribuído(s). Se, todavia, for exigido pela entidade adjudicante a
emissão de uma só garantia global a prestar pelo Agrupamento, o seu
custo será repartido pelas agrupadas proporcionalmente ao valor da
execução do respectivo fornecimento entregue a cada uma delas.

ARTIGO 7.º

Órgãos

O Agrupamento dispõe de uma assembleia geral das sociedades agru-
padas, um conselho de administração e um fiscal único.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelas duas sociedades agrupa-
das, cabendo a cada uma um voto. As agrupadas serão representadas
por pessoas singulares, mediante carta ou telefax para o efeito dirigi-
do ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � Preside a assembleia o representante da agrupada MATEACE �
Electricidade, S. A.

3 �  As deliberações da assembleia geral serão tomadas por unani-
midade.

4 � A assembleia geral reunirá:
a) Ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano para delibe-

rar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício relativas ao
ano civil anterior;

b) Extraordinariamente, por convocação de qualquer das agrupadas
ou do conselho de administração, sempre que entenderem por conve-
niente.

5 � A convocação da assembleia geral é feita com antecedência
de oito dias e por escrito a cada uma das agrupadas com indicação da
ordem de trabalhos. A assembleia poderá ainda reunir e deliberar, sem
necessidade de qualquer formalidade, se estiverem presentes ou repre-
sentadas as duas agrupadas e nisso acordarem.

6 � São da competência da assembleia geral, além das previstas na
lei e neste contrato, as matérias seguintes: alteração dos estatutos;
aprovar a existência e o conteúdo do regulamento interno, a elaborar
pelo conselho de administração, bem como as suas alterações; apro-
vação do relatório anual de gestão e contas do exercício; entrada de
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novos membros para o Agrupamento, bem como consentimento à
cessão da participação de qualquer membro no Agrupamento; exclu-
são de qualquer membro e consentimento na respectiva exoneração;
dissolução do Agrupamento e aprovação das contas de liquidação,
repartição, se for o caso, de lucros e/ou prejuízos do Agrupamento;
quaisquer actos que não sejam da competência exclusiva do conselho
de administração, ou que lhe sejam submetidos por este, ou que as
agrupadas decidam incluir na sua esfera de competência ou submeter,
caso a caso, à deliberação da assembleia.

ARTIGO 9.º

Conselho de administração

1 � A administração será exercida pelas duas agrupadas, cada uma
das quais indicará o seu representante e respectivo substituto. Será
presidente do conselho de administração o representante da agrupada
MATEACE � Electricidade, S. A.

2 � A substituição temporária ou permanente, independentemen-
te do motivo, de um membro efectivo, far-se-á pelo substituto indi-
cado pela agrupada que designou o membro efectivo a substituir.

3 � Cada membro do conselho de administração terá direito a um voto.
4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por

unanimidade.
5 � Nos casos em que não seja alcançada a unanimidade, poderá

qualquer administrador sujeitar a deliberação à assembleia geral.
6 � Compete ao conselho de administração, além do fixado na lei

e no presente contrato, exercer os mais amplos poderes de gerência
e a representação do Agrupamento em juízo e fora dele, bem como
praticar todos os actos tendentes à realização do seu objecto.

7 � O Agrupamento obriga-se pela assinatura:
a) Conjunta dos dois administradores;
b) De um administrador, se para o efeito tiver sido designado em

acta do conselho de administração ou da assembleia geral;
c) De um procurador, nos termos do respectivo mandato.
8 � O conselho de administração reunirá trimestralmente ou sem-

pre que for convocado, por escrito, ou por qualquer um dos adminis-
tradores, devendo a convocatória ser recebida com a antecedência
mínima de cinco dias, sendo lavrada acta de todas as reuniões.

ARTIGO 10.º

Coordenadores do Agrupamento

1 � Para cada uma das áreas de negócio em que o Agrupamento
venha a desenvolver a sua actividade, o conselho de administração
poderá nomear um coordenador do Agrupamento para a respectiva
área, mediante proposta apresentada pela agrupada que tiver mais
experiência nessa área de negócios, ou em caso de igualdade de expe-
riência entre elas, mediante proposta de qualquer uma das agrupadas.

2 � Compete a cada coordenador do Agrupamento no âmbito da
área de negócios para que foi designado, promover a execução das
deliberações do conselho de administração, assegurar a coordenação
dos meios relativos à organização financeira, administrativa e logística
do Agrupamento, elaborar as propostas dirigidas à REN, ou com ou-
tros terceiros, e a execução e cumprimento dos contratos celebrados
com a REN, ou com outros terceiros, bem como promover a apre-
sentação de relatórios mensais de actividade ao conselho de adminis-
tração.

3 � Os coordenadores do Agrupamento têm direito a estar pre-
sentes e de participar nas reuniões do conselho de administração,
embora sem direito a voto.

4 � Sempre que estejam em causa aspectos de especial importân-
cia para a normal prossecução da actividade do Agrupamento, confe-
re-se a cada um dos coordenadores do Agrupamento o direito de con-
vocação do conselho de administração nos termos contratuais.

ARTIGO 11.º

Contabilidade e fiscal único

1 � O Agrupamento terá a sua contabilidade própria que será ela-
borada em modo e termos semelhantes ao das sociedades comerciais.

2 � Serão abertas contas bancárias do Agrupamento, nas quais darão
entrada, obrigatoriamente, todas e quaisquer importâncias recebidas.

3 � O Agrupamento terá um fiscal único, a designar pela assembleia
geral, que deverá ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de
revisores oficiais de contas, com as funções de fiscalizar a gestão e
dar parecer sobre as contas.

ARTIGO 12.º

Responsabilidade

1 � As sociedades agrupadas são solidariamente responsáveis, nos
termos legais, pelas obrigações e dívidas do Agrupamento, salvo clá-

usula em contrário expressa nos contratos celebrados com credores
determinados.

2 � Na ordem interna das suas relações, porém, os membros do
Agrupamento observarão uma repartição de responsabilidades que
resulte ou da possibilidade de a qualquer um deles ser imputada a con-
duta geradora do dano, ou da sua intervenção no(s) empreendimento(s)
em causa, na hipótese de tal imputação ser impossível.

3 � Quando seja possível imputar a uma das sociedades agrupadas
a conduta de que resultou o incumprimento do(s) contrato(s) ou a
qualquer resultado danoso, esta responderá perante a outra ou perante
o Agrupamento pela totalidade dos prejuízos que lhes tiver causado.

4 � Quando não seja possível imputar a qualquer uma das agrupa-
das a conduta de que resultou o incumprimento ou foi causadora de
danos, a responsabilidade entre elas repartir-se-á de acordo com o seu
grau de participação no fornecimento em causa, sem embargo de
qualquer uma das partes poder demonstrar perante a outra a sua falta
de responsabilidade pelo resultado danoso.

5 � Qualquer uma das sociedades agrupadas será responsável pe-
rante a outra por quaisquer prejuízos devidamente comprovados que
negligente ou deliberadamente causar, incluindo prejuízos ou custo que
a outra ou o Agrupamento sofre ou em que incorra por motivo da
incapacidade de uma das partes de executar devida, completa e
atempadamente a respectiva parcela do fornecimento.

6 � Apresentada qualquer reclamação ou aplicada qualquer multa
contra o Agrupamento ou contra uma das agrupadas, por acto que
seja da responsabilidade de uma das agrupadas, deve esta imediatamente
assumir tal responsabilidade, liberando o Agrupamento e a agrupada
não faltosa.

7 � O Agrupamento ou qualquer agrupada não poderá admitir qual-
quer reclamação ou assumir responsabilidades que não lhes digam ex-
clusivamente respeito, sem o prévio consentimento do Agrupamento
ou da outra agrupada.

8 � O disposto nos números anteriores não prejudica a responsa-
bilidade individual de cada um dos membros perante o Agrupamento
ou o outro membro, relativamente a todos os actos ou omissões ge-
radores de responsabilidade contratual ou extracontratual, encargos e
despesas em que tenham incorrido com a consequente efectivação do
direito de regresso contra o membro faltoso.

ARTIGO 13.º

Exoneração e exclusão

1 � Qualquer membro do Agrupamento pode exonerar-se nos ca-
sos e termos previstos na lei, desde que notifique o conselho de admi-
nistração com a antecedência mínima de 60 dias e, simultaneamente,
satisfaça perante o Agrupamento, as responsabilidades apuradas à data
da exoneração, sem prejuízo do disposto no n.º 4 infra.

2 � A exclusão de qualquer membro do Agrupamento tem lugar
quando se verifique o incumprimento culposo das suas obrigações, sem
prejuízo dos demais casos e nos termos previstos na lei ou neste con-
trato, e ainda quando qualquer uma das sociedades agrupadas se en-
contrar em situação de interrupção de actividade.

3 � Considera-se que a agrupada está em incumprimento culposo
das suas obrigações para os efeitos previstos no número anterior quan-
do, tendo entrado em mora, tiver decorrido um prazo não inferior a
30 dias após a notificação feita pela administração do Agrupamento
sem que tenha procedido à sanação do incumprimento.

4 � O membro exonerado ou excluído permanecerá vinculado à
sua quota-parte de responsabilidade e prejuízos decorrentes de todos e
quaisquer contratos celebrados anteriormente à data da apresentação da
exoneração ou exclusão, até ao pleno cumprimento desses contratos.

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação

1 � A dissolução e liquidação do Agrupamento terão lugar nos casos
e termos legalmente previstos, e ainda por deliberação unânime dos
membros ou por extinção do seu objecto nos termos do artigo 4.º

2 � Determina ainda a dissolução do Agrupamento a falência,
insolvência ou dissolução de algum dos seus membros.

ARTIGO 15.º

Arbitragem

1 � Todas e quaisquer questões ou litígios que se suscitem quanto
à interpretação, execução e validade do presente contrato, bem como
quaisquer outros acordos celebrados no âmbito do Agrupamento entre
as sociedades agrupadas, serão decididos por recurso à arbitragem a
realizar no Porto, de harmonia com o disposto no Regulamento de
Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, em
vigor à data da apresentação do pedido de arbitragem, o qual se con-
sidera aqui incorporado.
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2 � O Tribunal Arbitral será composto por um árbitro por cada
parte em litígio (demandante e demandada), e esses árbitros aponta-
rão outro que presidirá. Em caso de falta de apontamento de qualquer
árbitro, seguir-se-á o disposto no referido regulamento.

3 � O Tribunal Arbitral decidirá segundo a Lei de Portugal.

ARTIGO 16.º

Lei aplicável

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato observar-
se-á o disposto na legislação aplicável, nomeadamente na Lei n.º 4/73,
de 4 de Junho, e no Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

Ficam desde já nomeados os seguintes elementos para exercerem
funções no Agrupamento:

Dr. Rui Manuel Gonçalves Dantas, casado, como administrador
efectivo, Jorge Manuel Afonso Pinto, casado, como substituto, am-
bos indicados pela MATEACE � Electricidade, S. A.

Eng.º Manuel Fernando Martinho Felgueira Painhas, casado, como
administrador efectivo, e Dr.ª Dulce Helena dos Santos Leal Painhas,
como substituto, ambos indicados pela Painhas & Arieira, L.da

Adérito Jorge Abreu Cardoso, casado, revisor oficial de contas
n.º 646, como fiscal único, e revisor oficial de contas efectivo e Ri-
beiro e Azevedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada pelo Dr. José Luís Cardoso Ribeiro, revisor oficial de contas
n.º 660, como fiscal único e revisor oficial de contas suplente.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074244

CCB � COBA � CARL BRO CONSULTORES
DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1690/920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502772000;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 77/011211.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da apresentação da provação das contas: 21 de Novembro de

2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074242

MONTALVO � CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49/950119; identificação de pessoa colectiva n.º 503337200;
inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apresen-
tações: 65 e 66/011211.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º n.º 4, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

Ramo e objecto

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � Para os fins referidos supra em dois, a Cooperativa poderá

constituir-se avalista ou fiadora de financiamento aos cooperantes que
se encontrem no pleno gozo dos seus direitos de associados e o soli-
citem por escrito, desde que se verifiquem cumulativamente as condi-
ções seguintes:

a) Os financiamentos sejam inteiramente concedidos por instituição
de crédito livremente escolhida pela direcção e destinem-se exclusiva-
mente a suportar despesas e encargos do cooperante com a construção
do respectivo fogo;

b) A parte do financiamento a garantir pela Cooperativa não ul-
trapasse o montante de 250 000,00 euros por cada associado;

c) Fique estipulado que o aval ou a fiança da Cooperativa extin-
guir-se-ão automaticamente logo que o cooperante mutuário adquiria
a propriedade plena do fogo por escritura pública e o ofereça à insti-
tuição de crédito como garantia real do empréstimo.

Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 5.º, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado, no montante mínimo
de 2500,00 euros, já realizado pelos associados.

2 � O capital social encontra-se dividido em títulos no valor no-
minal de 5,00 euros cada.

3 � Cada membro deve subscrever um mínimo de quatro títulos de
capital.

4 � A realização dos títulos de capital é feita em dinheiro, ime-
diatamente após a admissão como membro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074241

CENTRO 97 � CENTRO DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1276/900410; identificação de pessoa colectiva n.º 502153687;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 58/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 100 000$ para 25 500,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 500,00 euros, está integralmente realiza-
do, em dinheiro e nos demais bens do activo, conforme escrituração
e corresponde à soma de três quotas, iguais, de 8500,00 euros, per-
tencentes, uma a cada um dos sócios, Edgar Francisco Dias Valles,
Álvaro de Oliveira Baptista Pereira e Lurdes Tiago Ramalho Santana
Baptista Pereira.

Que sob sua inteira responsabilidade, afirmam que as entradas, em
numerário, para o aumento de capital, foram, de facto, realizadas, e
que não são exigidas, pela lei, pelo contrato social ou pela delibera-
ção dos sócios, a realização de outras entradas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074238

PENTEADOS CELESTE E INÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 062/690422; identificação de pessoa colectiva n.º 500726787;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 102/011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000,00 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500,00 euros, tituladas uma em nome
de cada um dos sócios, constituindo cada uma delas bem próprio do
respectivo titular.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074234
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PEDRO PONTES, ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7274/980618; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 100/011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no
valor nominal de 4500,00 euros, pertencente ao sócio António Pedro
de Azevedo Aragão Pontes, e a outra de 500,00 euros, pertencente à
sócia Sofia Cura Mariano Camossa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074227

CASTILLO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 752/851028; identificação de pessoa colectiva
n.º 501579133; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 84/
011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000,00 euros integralmente realizado e
corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de 1250,00 euros
pertencente à sócia Maria de Lurdes Maceira Gonçalves, uma de
1250,00 euros pertencente ao sócio Manuel António Gonçalves
Mixão, uma de 1250,00 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes
Gonçalves Mixão e uma de 1250,00 euros pertencente à sócia Rita
Maria Gonçalves Mixão.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074224

CASQUEIRO & CASQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 989/710309; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499985 inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 82/
011210.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 402 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a
seguinte redacção:

2.º

O capital social é de 5000,00 euros integralmente realizado e
corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de 850,00 euros e outra
de 1650,00 euros pertencentes ao sócio Joaquim Ferreira Pinto, uma
de 1650,00 euros pertencente ao sócio Manuel Sanchez Carballo, uma
de 850,00 euros pertencente ao sócio José Lopes de Almeida.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074219

PRAÇA LATINA � MANAGEMENT
E DIRECÇÃO ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9222/000630; identificação de pessoa colectiva n.º 504937855;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 81/011210.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º n.º 1, 3.º e 4.º n.os 3 e 4 da sociedade em epígrafe, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Praça Latina � Management e
Direcção Artística, L.da e tem a sua sede na Avenida da República,
41, 4.º, 406, Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000,00 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma no valor nominal de 250,00, do sócio
António João Madeira Esperança Gata; e duas iguais, do valor nomi-
nal de 2375,00 euros, uma de cada um dos sócios, Célia Áurea Reso-
luto Aldegalega e João Pedro Alves Gomes Ruela dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
4 � Ficam designados gerentes os sócios Célia Áurea Resoluto

Aldegalega e João Pedro Alves Gomes Ruela dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074217

PINTANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 316/480929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500723389; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
011207.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000,00 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, uma de cada sócio, José de Andrade e Susete dos San-
tos Nobre de Andrade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000074216

LOURES

É SÓ PEDIR � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 506156516; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20020516.

Certifico que por escritura de 16 de Maio de 2002, exarada de
fls. 131 a 132 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 286 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Elsa Maria Barão Branco
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de Carvalho e Laura Maria Ferreira de Almeida e Silva da Franca
Duarte, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma É Só Pedir � Tabacaria e
Papelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Estado da Índia,
Edifício Goa, loja 16, no lugar e freguesia de Sacavém, concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de papelaria e ta-
bacaria com jogos de sorte, totoloto, totobola e lotarias. Comércio
de material didáctico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500,00 euros, cada, tituladas uma por cada sócia.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142769

CHARLOT FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 505;
identificação de pessoa colectiva n.º 506030997; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20020516.

Certifico que por escritura de 9 de Maio de 2002, exarada de fls. 85 a
86 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 285 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Charlot Filmes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Sacavém, na Rua de Júlio Di-
nis, 7, 3.º, esquerdo, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de filmes, peças de
teatro, efeitos especiais e aluguer de equipamentos.

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: uma do valor nominal de 3500,00 euros pertencente ao sócio
Atílio Joaquim Martins da Silva e outra do valor nominal de
1500,00 euros pertencente ao sócio Sérgio Paulo Grilo da Silva.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeado gerente o sócio Atílio Joaquim
Martins 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 cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142739

PINTURA FRESCA, PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 499;
identificação de pessoa colectiva n.º 506164276; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20020514.

Certifico que por escritura de 13 de Maio de 2002, exarada de
fls. 27 a 28 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 75 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, por Joaquim Manuel Ninfa
Gonçalves, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pintura Fresca, Pinturas de Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Infante D. Henrique,
9, 8.º, esquerdo, Infantado, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de pintura na
área da construção civil. Construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio único
ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142734

TRANSPORTES SANTA PETRONILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 506142809; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/20020513.

Certifico que por escritura de 13 de Maio de 2002, exarada de
fls. 22 a 23 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 286 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Regina de Fátima Lopes
Dias Cardoso e Susana Lopes Dias Monteiro, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Santa Petronila, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Petronila, 36,
lugar de Murteira, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000,00 euros, cada, tituladas uma por cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias, tendo capacidade
profissional a gerente Susana Lopes Dias Monteiro.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142732

MARIA ANGÉLICA RATO DA S. ROBERTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 506077837; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/20020513.

Certifico que por escritura de 13 de Maio de 2002, exarada de
fls. 30 a 31 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 286 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria Angélica Rato da
Silva Roberto, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Angélica Rato da S. Roberto,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique, 1,
3.º, direito, no lugar e freguesia da Portela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em prestação de serviços médicos
de cirurgia plástica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado 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 só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, 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 o
objecto diferente do seu

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142729

OFICINA DOS ENCANTOS � FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 506098362; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/20020513.

Certifico que por escritura de 19 de Abril de 2002, exarada de
fls. 11 a 13 do livro de notas para escrituras diversas n.º 283 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre Ana de Jesus Barata Caeta-
no de Brito e Zaida Sofia Caetano de Brito, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oficina dos Encantos �
Filmes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa das Mirandas, 29,
lugar e freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de publi-
cidade e marketing. Produção de filmes, efeitos especiais, fabrico de
cenários, adereços e catering.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500,00 euros, cada uma e uma de cada sócia.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana de Jesus Barata
Caetano de Brito.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142725

MATEUS & MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 497;
identificação de pessoa colectiva n.º 506130436; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/20020513.

Certifico que por escritura de 9 de Maio de 2002, exarada de
fls. 113 a 114 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 285 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mateus & Manso, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 8, 11.º,
direito, no lugar e freguesia da Portela, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos,
exploração de consultórios médicos e dentários, de meios auxiliares
de diagnóstico e de enfermagem; comércio de produtos e equipamen-
tos médicos. Prestação de serviços, consultoria, fiscalização, projec-
to, construção, manutenção e gestão nas áreas de engenharia civil,
agronómica, electrotécnica e de arquitectura. Gestão, compra, venda
e arrendamento de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Investimentos imobiliários. Importação, exportação, representação
e comercialização de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 4900,00 euros pertencente à sócia Ana de
Albuquerque Tomás Mateus e outra do valor nominal de 100,00 euros
pertencente ao sócio Francisco Morais da Costa Manso.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000,00 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana de Albuquerque
Tomás Mateus.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142718

TRANSPORTES VÍTOR ALVES � TRANSPORTES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 506124304; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20020520.

Certifico que por escritura de 29 de Abril de 2002, exarada de
fls. 96 a 97 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 73 do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa
II, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Vítor Alves e Cristina
Maria Mariano Alves Lopes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Vítor Alves � Trans-
portes Nacionais e Internacionais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Fraternidade, Rua
Principal, 121, 1.º anexo frente, freguesia de São João da Talha,
concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
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da ser 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 transportes rodoviários de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000,00 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 25 000,00 euros cada uma e uma
de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 100 000,00 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo porém um dos seus elementos ter obrigatoriamente capaci-
dade profissional nos termos da lei.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a intervenção do gerente Vítor Alves com capacidade
profissional.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142717

KANA I MANU � CANALIZAÇÕES, INSTALAÇÕES
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 505811332; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 17 e 18/20020531.

Certifico que por escritura de 9 de Abril de 2002, exarada de fls. 18 a
19 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 281 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: Cessação da gerência.
Gerentes: José Olindo Paiva Seixas e Rui Jorge Gomes Afonso.
Causa: renúncia.
Data: 9 de Abril de 2002.

Mais certifica que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, n.º 3, do
contrato social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000,00 euros e corresponde

à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de 1250,00 euros
cada uma e tituladas, duas, por cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

3 � São gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142716

JARDIM DAS CONTAS, CONSULTADORIA FINANCEIRA,
FISCAL, BURÓTICA E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 514;
identificação de pessoa colectiva n.º 506059731; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20020522.

Certifico que por escritura de 18 de Março de 2002, exarada de
fls. 4 a 5 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 278 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, por António Augusto Teixeira
Rodrigues, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim das Contas, Consultadoria
Financeira, Fiscal, Burótica e Formação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalo Braga, 16, 2.º,
direito, em Moscavide, freguesia de Moscavide, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria financeira, fiscal e
burótica. Prestação de serviços em contabilidade. Formação nas áreas
descritas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio e a não sócia Maria
da Conceição Folgado dos Santos, casada e residente com o outorgante.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142715

PAUL NOEL DHERBE � SERVIÇOS DE ESTAFETAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 420;
identificação de pessoa colectiva n.º 506082857; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20020405.
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Certifico que por escritura de 5 de Abril de 2002, exarada de fls. 84 a
85 do livro de notas para escrituras diversas n.º 280 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, por Paul Frederico Noel Fay D�Herbe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paul Noel D�Herbe � Serviços de
Estafetas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bento de Jesus Caraça,
17, rés-do-chão, direito, Bairro Santiago, freguesia de Camarate, con-
celho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e 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 prestação de serviços de
estafetas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerentes 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 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.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000142714

RESTAUROTEL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 502/
20020515; identificação de pessoa colectiva n.º 500759103;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 17 e 18/20020515.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 17, apresentação n.º 17/20020515.
Facto: alteração de sede.
Sede: Quinta do Sacouto, Fanqueiro, Loures.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15, apresentação n.º 18/
20020515.

Facto: Cessação de funções da administradora Cristina Maria dos
Santos Brandão.

Causa: renúncia.
Data: 1 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001234554

LAR NOVA AURORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9909/
921120; identificação de pessoa colectiva n.º 502885041; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/20020515.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 16/20020515.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Aslam Ali Mahomed.
Data da deliberação: 30 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001234546

DURIENSEGÁS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE GÁS NATURAL DO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 187;
identificação de pessoa colectiva n.º 504744216.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001231520

GONÇALVES, ALMEIDA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 843;
identificação de pessoa colectiva n.º 500128936.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

13 de Setembro de 2002. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
2000642500

F. J. � REPRESENTAÇÕES, COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE SAÚDE E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 503515523.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

21 de Setembro de 2002. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
2001230966

ROBBIALAC IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8229;
identificação de pessoa colectiva n.º 502487500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

3 de Maio de 2002. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
2001235615

ROBBIALAC, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9947;
identificação de pessoa colectiva n.º 502891017.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

3 de Maio de 2002. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
2001235607

TINTAS ROBBIALAC, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 89; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500233152.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

3 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001235593

NETDADOS � EQUIPAMENTOS, REDES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 531;
identificação de pessoa colectiva n.º 504708252; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 11/20020531.

Certifico que por escritura de 18 de Outubro de 2001, exarada de
fls. 29 do livro de notas para escrituras diversas n.º 197-H do 12.º
Cartório Notarial de Lisboa, foram efectuados os seguintes actos de
registo:

Alterados os artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 6.º do contrato social, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação NETDADOS � Equipa-
mentos, Redes e Serviços, L.da e tem a sua sede na Rua de Cesário
Verde, 2-B, na freguesia e concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 012 050$, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e outros valores constantes da escritu-
ração, e corresponde à soma de duas do valor nominal de 2 506 025$,
cada uma, uma do sócio Jorge Manuel Amaral de Matos e outra da
sócia Luísa Maria Almeida Cardoso Couto de Matos.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
2001235623

MAFRA

NEVES & HELDER � CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3134;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020606.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Neves & Helder � Cons-
trução Civil e Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Rua da Residência,
22, em Cheleiros, freguesia de Cheleiros, concelho de Mafra.

2 � A gerência da sociedade fica autorizada a deslocar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência da sociedade pode criar, instalar ou encerrar sucur-
sais, agências, delegações e quaisquer outras espécies de representação
social, quando e nas condições que a gerência decidir.

2.º

O objecto da sociedade é a indústria de construção civil, execução
de empreitadas de construção civil e obras públicas, construção de
imóveis para venda e compra de prédios e revenda, administração de
propriedades próprias ou alheias.

3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, a partir de hoje.

4.º

O capital social é de 30 000,00 euros, encontra-se realizado inte-
gralmente em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais no
valor nominal de 10 000,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada

um dos sócios Helder Amaro Belas Policarpo, Ana Paula das Neves
Mota Policarpo e outra à sócia Maria de Fátima das Neves Mota.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, no montante e forma deliberados em assembleia geral, por
unanimidade, podendo também os sócios fazer suprimentos à socie-
dade, nos termos e condições que forem fixados em assembleia geral.

6.º

1 � São livres as cessões de quotas entre  sócios, bem como as
divisões de quotas para efeitos dessas cessões.

2 � As cessões de quotas a estranhos dependem da autorização da
sociedade.

3 � As cessões de quotas, salvo as que forem feitas com observân-
cia do disposto no n.º 2 deste artigo, só serão possíveis com autoriza-
ção da sociedade, verificado o condicionalismo do artigo seguinte e
sem prejuízo do que nele se estatui.

7.º

1 � Sempre que um sócio queira ceder a totalidade ou parte da sua
quota a estranhos deve avisar a sociedade e os restantes sócios por meio
de cartas registadas, com aviso de recepção, indicando o nome do
cessionário, o preço da pretendida cessão e as condições de pagamento.

2 � Dentro de 15 dias a contar da data do aviso recebido deverá a
assembleia geral reunir para o efeito, sendo comunicado ao sócio
cedente se a sociedade ou qualquer dos sócios prefere adquirir a quota
ou a respectiva parte nas condições indicadas.

3 � O direito de preferência consignado no número anterior é
deferido em primeiro lugar à sociedade, depois ao conjunto de sócios
não cedentes, na proporção das quotas que então possuírem, e, final-
mente, a qualquer ou quaisquer deles.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Acordo dos sócios nesse sentido;
b) Inobservância do que nos artigos 6.º e 7.º se dispõem quanto a

cessões de quotas a estranhos;
c) Violação do disposto no artigo 10.º deste pacto;
d) No caso de a quota do sócio ser penhorada, arrestada ou sujeita

a qualquer procedimento judicial;
e) Se o sócio, por quaisquer actos ou factos, fizer perigar o bom

nome da sociedade ou prejudicar, por qualquer forma, o regular anda-
mento dos negócios sociais.

2 � O valor da amortização será, no caso da alínea a) do n.º 1 deste
artigo, o que resultar do acordo entre sócios, e, para os casos das
alíneas b), c) e e), a amortização será feita pelo valor nominal da quo-
ta, acrescido da parte proporcional nos fundos de reserva constituídos.

3 � O preço da amortização será pago em seis prestações semes-
trais iguais, considerando-se efectuada a amortização após o pagamen-
to ou consignação em depósito da primeira, à ordem do interessado
na Caixa Geral de Depósitos.

4 � Nos casos das alíneas b), c), d) e e) poderão ser retirados ao
sócio infractor todos ou parte dos seus poderes de gerências.

9.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, a nomear em
assembleia geral, remunerada ou não, conforme na mesma for delibe-
rado, poderá ser exercida por sócios ou por estranhos à sociedade.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Helder Amaro
Belas Policarpo, a sócia Ana Paula das Neves Mota Policarpo, e a
sócia Maria de Fátima das Neves Mota, residente na Curva do Moi-
nho Velho, Cheleiros, Mafra.

3 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele activa e passiva-
mente com a assinatura conjunta de dois gerentes.

4 � A sociedade poderá nomear procuradores, nos termos e com
os poderes constantes dos respectivos mandatos.

10.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abonações,
avales, letras de favor e outros actos ou contratos semelhantes estra-
nhos aos negócios sociais, sob pena de o infractor responder perante
a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

11.º

1 � A convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registrada, expedida com o mínimo de 15 dias de antecedência, salvo
nos casos em que a lei exija forma ou prazos diferentes.
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2 � No início de cada assembleia geral será nomeado, por sorteio,
entre os sócios presentes ou representados, um que presidirá à mesa.

3 � Qualquer que seja a forma de convocação da assembleia, as
deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos sócios presen-
tes ou representados, salvo se disposição legal imperativa exigir outra
maioria.

12.º

A sociedade não se dissolve pela morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os herdeiros do falecido e o representante do
interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

13.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, tomada por unanimidade,
fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos comple-
mentares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse
económico, bem como em sociedades com objecto diferente do seu
ou reguladas por lei especial.

Conforme o original.

7 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000134327

ODIVELAS

R. J. RIBEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 933;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020104.

Certifico que entre Rui Jorge Botelho Ribeiro, casado com Ana
Paula Correia Freitas, na comunhão de adquiridos foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a designação R. J. Ribeiro, Sociedade
Unipessoal, L.da e tem a sua sede social no Jardim dos Malmequeres,
7, rés-do-chão, direito, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na compra e venda, importação e
exportação de artigos em pele e prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros pertencente a Rui Jorge Botelho Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da Sociedade ficam a cargo
de um gerente único, nomeado por decisão do único sócio.

2 � A gerência será remunerada por decisão do único sócio.
3 � A sociedade vincula-se:
a) Pela assinatura do gerente único;
b) Pela assinatura de um procurador ou mandatário, nos termos do

respectivo instrumento ou mandato.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limitada,
com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais.

ARTIGO 6.º

A sociedade adopta como exercício social o período de 1 de Janei-
ro a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que os mesmos sejam para servir à pros-
secução do objecto social da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único Rui Jorge Botelho
Ribeiro.

2 � O sócio gerente nomeado inicialmente fica autorizado a cele-
brar anteriormente ao registo quaisquer negócios jurídicos em nome
da sociedade.

3 � As despesas de constituição serão suportadas pela sociedade.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000125363

RADIALCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 856;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RADIALCONTA � Gabinete de
Contabilidade, L.da e tem a sua sede na Urbanização da Carochia, Rua
de Carlos Reis, lote 15, loja 1, freguesia de Ramada, concelho de
Odivelas.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer sucursais,
delegações ou outras formas locais de representação social, no país
ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades com objecto diferente
do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: gabinete de contabilidade, execução,
estudos económicos, documentação geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500,00 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Sandra Isabel de Oliveira Mendes Simões Jacinto, Maria do Céu
Cipriano Pita Santos e Helena Maria Ruas Machado.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante de
7500,00 euros, mediante deliberação da assembleia geral tomada por
unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de qualquer quota seja a que título for, fica depen-
dente do consentimento da sociedade.

2 � Tratando-se de cessão onerosa de quota, fica reconhecido o
direito de preferência aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Ficam designados gerentes as sócias Sandra Isabel de Oliveira
Mendes Simões Jacinto, Maria do Céu Cipriano Pita Santos e Helena
Maria Ruas Machado.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da
sociedade.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo um deles, obrigatoriamente, a gerente Helena Maria Ruas Ma-
chado.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrolada, arrestada ou incluída em massa

falida;
c) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio ou separação judicial de pessoas e bens a quota fique a per-
tencer ao cônjuge que não seja o titular;

d) Se o sócio for interditado ou julgado inabilitado;
e) Se a quota tiver sido cedida sem autorização da sociedade.
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2 � Nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do número ante-
rior, a contrapartida da amortização será igual ao valor que para a
quota resulte do último balanço legalmente aprovado e no caso da
alínea e) a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da
quota amortizada ou ao valor que para a quota resultar do último balanço
social aprovado, conforme for mais vantajoso para a sociedade.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização será fraccionado
em duas prestações iguais, com vencimentos sucessivos a um ou dois
meses após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações sociais
que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, por maioria simples, poderá deliberar afectar a
reservas a percentagem do lucro distribuível que entender, inclusive a
totalidade, ou mantê-la em resultados transitados.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000086119

VILA FRANCA DE XIRA

AUTO PAUSACA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5707/020423; identificação de pessoa colectiva n.º 506096556;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020423.

Certifico que entre: Paulo Jorge Bonito Ramos, casado com Sandra
Cristina Silva Dias Ramos, na comunhão de adquiridos, Casal da Ser-
ra, lote 106, 9.º, direito, Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, Vila
Franca de Xira; Sandra Cristina Silva Dias Ramos, casada com o an-
terior e com ele residente; João Carlos Antunes Mendes, casado com
Sandra Cristina Jóia Rodrigues Antunes, na comunhão de adquiridos,
Rua de Maria Lamas, lote 89, Urbanização Nova Arcena, 2.º, direito,
Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, foi constituída uma socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Pausaca � Reparação de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Serra, lote 106, 9.º,
direito, Quinta da Piedade, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho
de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na reparação e comercialização de
veículos e peças para automóvel.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Boni-
to Ramos e outras duas do valor nominal de 1000 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios Sandra Cristina Silva Dias Ramos e João
Carlos Antunes Mendes.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
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 remuneração,
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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Paulo Jorge Bonito
Ramos.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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 exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2000929133

PORTALEGRE
MARVÃO

ARAMÍNIA � INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marvão. Matrícula n.º 54/
990406; identificação de pessoa colectiva P504348280; data do
depósito: 20020925.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos docu-
mentos da prestação de contas referente ao ano de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Guida Maria Varan-
da Pereira de Oliveira Diogo. 2001660065

PORTALEGRE

NOVOATELIER � CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 670;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052019; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 18/05062002.
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Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Extinção da liquidação do activo.
Data do despacho transitado em julgado da aprovação das contas,

10 de Maio de 2002.

Conferida. Está conforme.

18 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 3000065189

PORTO
MAIA

MANINHOS � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 940/
20020814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020814.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado o registo
de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

São sócios: Maria Alice da Silva Coelho Félix e marido Jorge Ma-
nuel de Sousa Félix Coelho.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maninhos � Lavandaria, L.da, com sede
na Urbanização dos Maninhos, Rua de São Romão, 574, freguesia de
Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas locais de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na lavagem e limpeza a seco de têxteis e
peles.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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 todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001607350

JOÃO PEDRO LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 934/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 504257757.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20020813 � Alteração do
contrato, com reforço e redenominação.

Artigos alterados: 1.º e 3.º

Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$ em dinheiro, subs-
crito pelos sócios na proporção das respectivas quotas e a acrescer,
ficando os artigos alterados com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Pedro Loureiro, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Altino Coelho, 94, 3.º direito, frente, freguesia
de Vermoim, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 1250 euros pertencente à sócia Lígia Maria Fernandes da
Silva Lima Loureiro, e outra do valor nominal de 3750 euros perten-
cente ao sócio João Pedro Tavares Loureiro.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606796

AMORIM, LAGE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3502/
190505; identificação de pessoa colectiva n.º 500020540.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 25, apresentações n.os 5 e 6/20020813 � Desig-
nação dos órgãos sociais para o triénio de 2002/2004:

Conselho de administração: presidente � José Eduardo Marques de
Amorim, residente na Rua do Crasto, 866, 5.º, direito, Porto; vice-
-presidente: Maria Manuela Nogueira Lage, com o mesmo domicílio;
vogal e administrador-delegado: Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa,
residente na Rua de Rui Faleiro, 125, Porto.

Conselho fiscal: presidente � António Manuel Paranhos Ferreira
da Silva, residente na Rua do Campo Alegre, 492, 4.º, esquerdo,
Porto: vogais: Antero José Guimarães Cardoso Baldaia, residente na
Rua da Rasa, 314, 7.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia; e Mendes, Ferreira
& Soutinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, repre-
sentada por José Pinto de Almeida Soutinho, residente na Rua de José
Maria Alves, 245, Canidelo, Vila Nova de Gaia; suplente: Santos Vaz
& Trigo Morais, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, residente na
Rua da Alegria, 1924, 2.3, Porto.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606818

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DRA. PAULA CUNHA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 935/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506133257; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020813.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresen-
tação e inscrição referidas.

Constituição de sociedade

No dia 23 de Julho de 2002, Paula Manuela Gonçalves da Cunha,
solteira, maior, natural de Águas Santas no concelho da Maia, resi-
dente na Urbanização Alto de Vilar, 75, da freguesia de Nogueira do
concelho da Maia constitui sociedade comercial por quotas que se regerá
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dentária Dr.ª Paula
Cunha � Sociedade Unipessoal, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Urbanização Alto de Vilar, 75, na freguesia de
Nogueira, concelho da Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e manter su-
cursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto actividades de prática clínica em
ambulatórios nomeadamente medicina dentária com o cartão provi-
sório de identificação de pessoa colectiva n.º P506133257 com o
código da actividade económica a exercer pela Sociedade n.º 85130.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e pertence unicamente à sócia gerente.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da Sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado, fica afecta à única sócia gerente.

ARTIGO 6.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação; e
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Declara ainda: que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento das importâncias depositadas em nome da Sociedade para
fazer face às despesas inerentes à constituição, respectivo registo e
publicações bem como às despesas com a instalação da sede social.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606907

AUTO PEÇAS LIMA, MENDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 691/
20010123; identificação de pessoa colectiva n.º 505161125.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 8/
20020813 � Cessação de funções do gerente José Manuel da Silva
Gonçalves, em 14 de Maio de 2002, por renúncia.

Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 11/20020813 � Alteração
do contrato:

Artigos alterados: 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes ao sócio Rui Gaspar Santos Lima.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Gaspar San-
tos Lima, já nomeado gerente.

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

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606893

TEIXEIRA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7623/
961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503767840.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 12/20020813 � Alteração
do contrato, com reforço e redenominação.

Artigo alterado: 4.º
Capital redenominado: € 5000,00, após reforço de € 2007,22 em

dinheiro, subscrito em partes iguais pelos sócios e a acrescer às res-
pectivas quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
Fernando Ferreira de Andrade e João Manuel Teixeira Duarte.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 13/
20020813 � Cessação de funções do gerente Paulo Fernando Ferreira
de Andrade, em 13 de Maio de 2002, por renúncia.

Pela inscrição n.º 11, apresentação n.º 15/20020813 � Alteração
do contrato:

Artigos alterados; o 4.º, e o n.º 3 do 7.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros pertencentes ao sócio João Manuel Teixeira
Duarte.

ARTIGO 7.º

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606940

EASL � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 941/
20020814; identificação de pessoa colectiva n.º 504301284; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20020814.

Certifico que pela referida inscrição foi efectuado o seguinte
registo: alteração do contrato.

Artigo alterado: corpo do artigo 1.º
Sede: Avenida de D. Manuel II, 2041, 3.º, sala 3, Vermoim, Maia.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001607369

EXTENSIS � CRIAÇÃO DE APLICAÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 939/
20020814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020814.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado o registo
de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

São sócios: João Carlos Ramos Borges Fidalgo e José Carlos da
Rocha e Sousa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EXTENSIS � Criação de Aplicações
Multimédia, L.da, com sede na Rua das Arregadas, 15, freguesia de
Águas Santas, concelho da Maia.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas locais de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de multimédia,
informática e internet, nomeadamente criação e desenvolvimento
de aplicações multimédia. Formação profissional nas áreas atrás des-
critas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio João Carlos Ramos
Borges Fidalgo que desde já é nomeado gerente.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001607342

LANDS END, INC. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7461/
960909; identificação de pessoa colectiva n.º 973697849.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 4/20020816 � Encerramen-
to de representação permanente.

Data do encerramento: 1 de Setembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001607024

INDY (PORTUGAL) � COMPANHIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8159/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 502682205; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 7/20020814.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe,
efectuou o registo de nomeação dos órgãos sociais em 29 de Março
de 2002, para o ano de 2002.

Conselho de administração: presidente � Armando Marino, resi-
dente na Pza. A. Bendini Torino, Itália; vogais: Fabrizio Rosellini,
residente na Rua Doctor Carulla, 17, 4.º, 2.ª, Barcelona, Espanha;
Vasco Manuel Mendes Ribeiro da Costa Oliveira, residente na Rua de
Fernão Lopes, 6, Cascais.

Conselho fiscal: presidente � Pedro Miguel Vieira de Sousa Cardo-
so, revisor oficial de contas, residente na Rua do Molhe, 604, 5.º,
direito, Porto; vogal: Pedro Manuel Chaves Pereira de Almeida e Sousa,
revisor oficial de contas, residente na Avenida do Dr. Antunes Gui-
marães, 445, Porto; Magalhães, Neves e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo
de Beja Neves, Revisor Oficial de Contas, residente na Torre 1, 7.º,
Amoreiras, Lisboa; vogal suplente: António Dias e Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Marques Dias, residente na torre 1, 7.º, Amoreiras, Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001249810

INDY (PORTUGAL) � COMPANHIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8159/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 502682205; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 11/20020511.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe,
alterou os artigos n.º 1 do 4.º e 20.º, do respectivo contrato, ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
1 296 880 euros, dividido em 2600 acções com o valor nominal de
498,80 euros cada.

ARTIGO 20.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos anualmente pela
assembleia geral e por maioria, sendo sempre permitida a sua reeleição.

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001607407

SERRALHARIA DA LAMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5063/
941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503289183.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20020816 � Dissolução e
encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 15 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606532

EUROFONE � TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 762/
910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502481994.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 27, apresentação n.º 14/20020905 � Designa-
ção de secretário, para o quadriénio de 2002/2005:

Efectivo: Anabela Nogueira de Matos, solteira, residente na Rua
do Cabo da Roca, 67, Perafita, Matosinhos, suplente: Pedro Jorge
Teixeira de Sá, solteiro, residente na Avenida da República, 1820,
4.º, direito, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 24 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001248806

STICNOR � SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5656/
950403; identificação de pessoa colectiva n.º 503410497.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20020819 � Dissolução e
encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 26 de Julho de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001607032

TÁXI ABEL HORA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 499/
20020108; identificação de pessoa colectiva n.º 505781522.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/20020820 � Alteração do
contrato.

Artigos alterados: n.os 1, 2 e 3 do 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não fica a cargo de
um ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Abel da Hora Pereira da
Silva e Paulo Alexandre dos Santos Silva.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606559

MANUEL FELGUEIRAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E SERVIÇOS DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 944/
20020816; identificação de pessoa colectiva n.º 506184293; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a re-
ger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresentação
e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Manuel Felgueiras, Assis-
tência Técnica e Serviços de Lavandaria, L.da e tem a sua sede na Rua
de D. Afonso Henriques, 1509, Águas Santas, Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a assistência técnica aos equipamentos
de lavandaria. Serviços de lavandaria e engomadoria; lavagem a seco.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
5000 euros, pertencentes a cada um dos sócios Maria Eugénia Gon-
çalves Ferreira e Manuel Maria da Cunha Sotto Mayor Felgueiras.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consen-

timento da sociedade, gozando os sócios não cedentes em primeiro
lugar e a sociedade em segundo, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arrestada ou por qual-

quer outro motivo envolvida em processo judicial, salvo se se tratar
de processo de inventário;

c) No caso de cessão de uma quota sem o consentimento ou contra
o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A convocação das assembleias gerais deve ser feita por meio de
carta registada com aviso de recepção expedida com a antecedência
mínima de 20 dias.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos de que esta care-
cer até ao quíntuplo do capital social.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606516

MILANEZA � MASSAS E BOLACHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9294/
980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504186078.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 4/20020813 �
Os administradores Maria Manuela Nogueira Lage e Rui Manuel de
Amorim Silva e Sousa, foram designados respectivamente vice-presiden-
te do conselho de administração e administrador-delegado.

Deliberações de 28 de Março e de 17 de Abril de 2002, da assembleia
geral e do conselho de administração, respectivamente.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606800
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DUARTE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 20 517/
731219; identificação de pessoa colectiva n.º 500343012.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212208

O PICUINHAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 300/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504253522.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212216

VÍTOR MONTEIRO � SERVIÇOS RADIOELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8888/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 504009095.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212224

SERAFIM DE OLIVEIRA RIBEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 310/
841205; identificação de pessoa colectiva n.º 501490906.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212232

NUVENBAR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8900/
971021; identificação de pessoa colectiva n.º 504009508.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212240

MAIA SECO � LIMPEZAS A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8947/
971030; identificação de pessoa colectiva n.º 504008129.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212267

LAVANDARIA FRANCO-PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2526/
940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503271020.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os docu-
mentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212275

PRUMO CERTO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 937/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506267083; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20020813.

Certifico que entre Isabel Maria Pereira de Matos, casada na co-
munhão de adquiridos com José António Matos dos Santos Coutinho,
e José Ernesto de Matos Freire, casado na comunhão de adquiridos
com Ana Isabel Rio Tinto de Matos Freire, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato cujo extracto segue,
e registada pela apresentação e inscrição referidas.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado que consiste nos estatutos da so-
ciedade comercial por quotas com a firma Prumo Certo � In-
vestimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Prumo Certo � Investimentos
Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Travessa de Fernando Namora, 22, fregue-
sia de Pedrouços, concelho da Maia.

A sede social poderá ser transferida, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, por deliberação da gerência.

2 � Podem ser criadas, transferidas ou encerradas, quer em terri-
tório nacional quer no estrangeiro, sucursais, filiais, agências, delega-
ções, escritórios e outras formas locais de representação social, median-
te deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda, arrendamento
de bens imobiliários e revenda dos mesmos adquiridos para esse fim.
Promoção imobiliária, administração de bens imóveis. Actividades de
construção, nomeadamente, construção civil e obras públicas.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, ser parte em agrupamentos complementares de empresas, con-
sórcios ou outras associações, ainda que de objecto social diferente.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 150 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 75 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições que forem aprovados pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderá ser exigida a realização de prestações suplemen-
tares de capital, no montante e nas condições que forem deliberadas
em assembleia geral.
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ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, assim como a sua divisão em
caso de cessão parcial, requer consentimento prévio da sociedade e a
quota será dividida pelos sócios interessados na aquisição, na propor-
ção da quota ou quotas que já possuem.

2 � A cessão de quotas a terceiros, tal como a sua divisão, carece
de prévio consentimento da sociedade.

3 � Caso tal consentimento seja negado, a sociedade comprome-
te-se a proceder à aquisição ou à amortização da quota pelo seu valor
nominal.

4 � A sociedade e os sócios não cedentes, têm, por esta ordem, o
direito de preferência nas cessões que se venham a efectuar.

5 � No caso de mais de que um sócio pretender exercer o seu di-
reito de preferência, a quota será dividida pelos sócios interessados na
aquisição, na proporção da quota ou quotas que já possuem.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de quotas é permitida, independentemente do
consentimento do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Falência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, adjudicação, penhora ou venda judicial da

quota;
c) Exclusão judicial do sócio;
d) Quando as quotas tiverem sido objecto de partilha em vida por

motivo de separação judicial de bens, de separação judicial de pessoas
e bens ou de divórcio;

e) Se algum sócio violar qualquer disposição deste contrato;
f) Se algum sócio violar as suas obrigações quanto a entradas que

lhes sejam exigíveis correspondentes a aumentos de capital, presta-
ções suplementares e acessórios ou suprimentos a que se tenha obri-
gado.

2 � Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-
quer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou por terceiros.

3 � Logo que seja deliberada a amortização deixarão os respecti-
vos titulares de poder exercer quaisquer direitos na sociedade.

ARTIGO 9.º

O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que for de-
terminado pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

1 � As quotas não se transmitem para os herdeiros do sócio fale-
cido ou para os representante legais do sócio interdito.

2 � A sociedade realizará um balanço no prazo máximo de 30 dias
após a data de qualquer dos acontecimentos referidos no n.º 1, sendo
os herdeiros do sócio falecido ou os representantes legais do sócio
interdito indemnizados em 50% naquela altura, 25% após seis meses
daquela data e mais 25%, após um ano da referida data.

3 � Os herdeiros ou os representantes, respectivamente, do sócio
falecido ou do sócio interdito, devem designar, por carta registada
com aviso de recepção endereçada à sociedade nos 30 dias após o
falecimento ou sentença de interdição, qual deles representará os de-
mais perante aquela.

ARTIGO 11.º

1 � Os sócios gozam do direito de preferência nos aumentos de
capital realizados em dinheiro ou em espécie.

2 � No aumento de capital será atribuído a cada sócio um direito
de participação proporcional à quota de que for titular à data da de-
liberação de aumento de capital.

3 � A parte correspondente ao direito de participação no aumen-
to de capital que o sócio não pretenda exercer será rateada propor-
cionalmente às quotas, entre os demais sócios.

ARTIGO 12.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo dos sócios Isabel
Maria Pereira de Matos e José Ernesto de Matos Freire, e ao não sócio
João Baptista de Matos, casado, residente na Rua do Marquês de Soveral,
9, 4.º, esquerdo, em Lisboa, que ficam nomeados gerentes, pelo tempo,
nos termos e condições que a assembleia geral determinar.

2 � A gerência poderá constituir procuradores da sociedade para
fins específicos, nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores da sociedade, dentro

dos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 15.º

Fica expressamente proibido aos gerentes e aos mandatários obri-
gar a sociedade em fianças, letras, avales, abonações e outros actos,
contratos ou documentos semelhantes estranhos ao seu objecto social,
sendo os actos praticados e os contratos celebrados nessas condições
de nenhum efeito, sem prejuízo da responsabilidade do infractor pe-
rante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 16.º

1 � Sempre que a lei não exija outras formalidades a assembleia
geral será convocada por meio de carta registada dirigida aos sócios,
expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer na assembleia geral poderá
fazer-se representar por terceiro, mediante carta-mandato, a qual só
poderá ser utilizada uma vez, dirigida à sociedade e contendo a iden-
tificação do representante.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação des-
de que se encontrem presentes mais de 50% do capital social, sem
prejuízo do disposto no artigo 265.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Em segunda convocação, a assembleia geral deliberará sempre nos
termos do n.º 3 do artigo 383.º, e igualmente sem prejuízo do dispos-
to no artigo 265.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais,
excepto quanto à alínea de imóveis, que será sempre por maioria
absoluta do capital social.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da
sociedade depois de retiradas as importâncias necessárias para o fun-
do de reserva legal.

2 � A assembleia geral poderá, por maioria absoluta do capital
social, deliberar a distribuição antecipada dos lucros, nos termos do
artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 19.º

Os balanços e as contas da sociedade serão fechados com referên-
cia a 31 de Dezembro de cada ano, devendo-se a sua provação nos
três meses seguintes.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606931

YOUNG BODY � GABINETE ESTÉTICA E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 936/
20020813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020813.

Certifico que entre José Luís Ribeiro da Cruz e Maria da Conceição
Fernandes de Oliveira, divorciadas, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e re-
gistada pela apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Young Body � Gabinete de Estética e
Cabeleireiro, L.da, e tem a sua sede na Rua de Augusto Moreira Dias,
72, rés-do-chão, esquerdo, traseiras, freguesia de Moreira, concelho
da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na exploração de gabinete de esté-
tica, cabeleireiro e instituto de beleza.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em 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 socieda-
des, mesmo 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 favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606923

DECORUGS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 938/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506067378; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20020813.

Certifico que entre Roberto Carlos Ferreira Gomes, casado na comu-
nhão de adquiridos com Patrícia Raquel Carvalho de Araújo, e Rui Manuel
Marques Martins, casado na comunhão de adquiridos com Ana Cristina
Martins Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato cujo extracto segue, e registada pela apresenta-
ção e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DECORUGS � Comércio de Artigos
de Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Gonçalo Araújo,
185, loja 5, freguesia e concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de representa-
ção social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação
e comercialização de artigos têxteis, artigos de decoração para o lar,
carpetes e revestimentos similares para o chão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em pri-
meiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar, do
direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001606958

2 IDEIAS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 942/
20020814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020814.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado registo de
contrato de sociedade com a seguinte redacção:

São sócios: Rui Marçal Pinheiro de Sousa Freitas e José Luís da Cruz
Angélico.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 2 Ideias � Comércio de Equipamentos
de Exterior, L.da, com sede na Rua de São Romão, 188, 1.º, direito,
freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização de equipamentos de
exterior, nomeadamente mobiliário urbano, equipamentos desportivos,
pavimentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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 consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a reser-
va legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizada a gerência a proceder ao levantamen-

to do montante do capital social, para fazer face aos custos com a
constituição e registo da mesma e outros necessários à prossecução
da sua actividade.

Que a sociedade assume, desde já as obrigações decorrentes de ne-
gócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição para
a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do con-
trato social.

Conferida, está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 2001607385

METALÚRGICA RIBEIRO � INDÚSTRIA METALÚRGICA
DE PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 221/
771012; identificação de pessoa colectiva n.º 500685460.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os
documentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212283

TÁXIS CENTRAL DE ERMESINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 653/
680801; identificação de pessoa colectiva n.º 500555133.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os
documentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212291

JOAQUIM DOS SANTOS RODRIGUES & FILHOS
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO

DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 978/
20010621; identificação de pessoa colectiva n.º 504138294.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os
documentos, referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001212313

PORTO � 1.A SECÇÃO

GABINETE DE ESTÉTICA NATIVIDADE DA FONSECA
REPRESENTAÇÕES DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 782; identificação de pessoa colectiva n.º 501716424; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010316; pasta
n.º 17 366.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
4 612 050$, em dinheiro subscrito proporcionalmente pelos sócios.

Mais certifico que após redenominação do capital foram alterados
ao artigos 3.º, 5.º, 6.º e 7.º, sendo aditado um novo artigo que passa a
ser o 8.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social é de 25 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas de 12 500 euros, uma de cada um dos sócios
Natividade dos Anjos Ribeiro Moutinho da Fonseca e António Gon-
çalves da Fonseca.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Natividade dos Anjos
Ribeiro Moutinho da Fonseca.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura da sócia-gerente.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerência
poderá comprar e vender quaisquer bens, destinados ou não à prosse-
cução dos fins sociais, tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios,
tomar ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos, assinar contratos
de locação financeira ou de locação operacional, bem como solicitar
qualquer tipo de financiamento a quaisquer instituições de crédito, pelo
prazo e condições que entender, incluindo leasings e ALD dando de
garantia quaisquer bens.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos resultados da sociedade.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrativo
ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

c) Quando houver cessão de quotas a não sócios com inobservância
do disposto no artigo 4.º;

d) Por falência do sócio;
e) Quando, por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular, nomeadamente, em caso de divórcio ou
separação judicial, quando a quota não fique a pertencer integralmen-
te ao sócio titular;

f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio;

g) Quando o sócio prejudique culposa ou gravemente os interesses
da sociedade.

§ 1.º A amortização será efectuada pelo valor que a quota tiver
segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que à quo-
ta corresponder nos lucros ou prejuízos proporcionais ao tempo de-
corrido depois da data do último balanço.

§ 2.º Caso a sociedade não exerça o direito de amortização da quo-
ta, em caso de morte do respectivo titular, os herdeiros do falecido
nomearão obrigatoriamente um de entre eles, que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao limite de 10 vezes o capital social, a realizar por todos os
sócios pelo montante e prazo a definir, caso a caso, em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

É o que cumpre certificar.

23 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000144298

TROFA

AVEL � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1571/
860723; identificação de pessoa colectiva n.º 501704922;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e datas das apresen-
tações: 62/011221 e 1/020819.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou e redenominou o
capital de 20 000 000$ para 500 000 €, realizado por incorporação
de reservas livres e foi alterado o seu artigo 3.º, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, representado por duas quotas iguais, de 250 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís Filipe da Silva Reis e
Maria Manuela de Araújo Mesquita Reis.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta.

Está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142541

TRAMBOLHÃO � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO
PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4043/
980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504198106; inscrição
n.º 2; números e datas das apresentações: 21/011207 e 1/020801.

Certifico que a sociedade em epígrafe, redenominou e aumentou o
capital de 2 000 000$ para 10 000 €, e foi alterado o seu artigo 4.º,
cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 10 000 euros
representados por duas quotas: uma do valor nominal de 9000 euros
do sócio Jorge Manuel Dias Araújo e outra de 1000 euros da sócia
Firmina Maria Pinto de Albuquerque de Araújo.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142539

ITALOQUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3804/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 502466286; inscrição
n.º 13 números e datas das apresentações: 228/011228 e 2/020731.

Certifico que a sociedade em epígrafe, redenominou o capital de
51 000 000$ para 254 386,96 €, e foi alterado o seu artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 254 386,96 euros, re-
presentados por sete quotas: uma do valor nominal de 190 790,20 euros

do sócio Aníbal da Costa Dias, e seis iguais de 10 599,46 euros, uma de
cada um dos sócios Maria da Ascenção Campos Dias da Silva, José
Augusto Campos Dias, Manuel António de Campos Dias, Maria de
Fátima Campos Dias, Maria Goreti Campos Dias e Carlos Alberto
Campos Dias.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142536

MAIAQUE � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1258/
830517; identificação de pessoa colectiva n.º 501383620; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020828.

Certifico que a sociedade em epígrafe, redenominou e aumentou o
capital de 7 500 000$ para 37 500 €, e foi alterado o seu artigo 3.º, cuja
redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 37 500 euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Barros Maia e outra do
valor nominal de 15 000 euros pertencente à sócia Maria Fernanda
da Silva Areal Barros Maia.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta.

Está conforme.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142534

UTEGE � COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL DE PRODUTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2217/
901217; identificação de pessoa colectiva n.º 502017864;
averbamento n.º 2 à inscrição E-2; número e data da apresenta-
ção: 1/020828.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para: Rua da
Ribeira, 255, Cidai, freguesia de Santiago de Bougado, concelho da Trofa.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta.

Está conforme.

2 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142530

MATIMUR � EXPLORAÇÃO DE MATADOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5716/
020828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020828.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joaquina
Marques da Silva e Augusto Marques da Silva, e que a mesma se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MATIMUR � Explora-
ção de Matadouro, L.da, e tem a sua sede no lugar Agra de Cana, fre-
guesia de Muro, concelho da Trofa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
produtos alimentares, sua importação e exploração. Exploração de
matadouro, comércio e importação de animais vivos e abatidos.
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2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente à sócia Joaquina Marques da Silva e outra do
valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Augusto Marques
da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142610

TAXTROFA � TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5715/
020820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020820.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por José de
Jesus Pereira, e que a mesma se rege pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

José de Jesus Pereira, casado em comunhão de adquiridos, com Clara
de Sousa Ferreira Pereira, natural da freguesia de Urrô, concelho de
Arouca, e residente na Rua de Pena Alves, 452, freguesia de Bougado
(Santiago), concelho da Trofa, bilhete de identidade n.º 2658145,
datado de 25 de Março de 2002, emitido pelo Arquivo de Identifica-
ção de Lisboa, número de identificação fiscal 157145603, constitui
uma sociedade unipessoal por quotas, com o número de identificação
de pessoa colectiva 506272516.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAXTROFA � Táxis,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pena Alves, 452, fre-
guesia de Bougado (Santiago), concelho da Trofa.

2.º

A sociedade tem por objecto transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, pertencem ao sócio,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme ele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142607

BRUNO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5714/
020819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020819.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Bruno
Miguel Macedo Gomes e Jorge Manuel Ferreira Macedo, e que a mesma
se rege pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 19 de Agosto de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Ramiro
Lima Enes, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Bruno Miguel Macedo Gomes, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Bougado (São Martinho), do concelho de Santo Tirso e
residente na Rua de Alfredo Gomes Azevedo, 71, da dita freguesia de
Bougado (São Martinho), actualmente do concelho da Trofa, titular
do bilhete de identidade n.º 11328380, emitido em 17 de Março de
2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 221925236.

2.º Jorge Manuel Ferreira Macedo, casado com Sandra Glória Cor-
reia da Silva, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Massarelos, da cidade do Porto e residente na Rua de Alberto
Oliveira, 407, 3.º, direito, da cidade de Póvoa de Varzim, titular do
bilhete de identidade n.º 8129037, emitido em 11 de Agosto de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, contribuinte fiscal
n.º 190479310.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

Declaram os outorgantes que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas que fica a reger-se nos termos e condições cons-
tantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Bruno & Macedo, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua do Almirante Gago Coutinho, 490, da freguesia de Bougado
(São Martinho), do concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, fiscalidade
e auditoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142604
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TÁXI ANTÓNIO MOREIRA ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5713/
020819; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020819.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por António
Moreira de Araújo, e que a mesma se rege pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

António Moreira de Araújo casado com Maria da Conceição Silva
Araújo, na comunhão de adquiridos, bilhete de identidade
n.º 7238417 de 2 de Outubro de 2001 emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, com o número de contribuinte 147501008,
natural do lugar de Travassos, freguesia de Louro, concelho de Vila
Nova de Famalicão e residente na Rua da Ponte, 124, lugar de Trofa
Velha, freguesia de São Tiago de Bougado, concelho da Trofa, cons-
titui a seguinte sociedade unipessoal por quotas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi António Moreira Araújo,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ponte, 124, freguesia de
São Tiago de Bougado, concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passageiros
em veículos automóveis ligeiros, nomeadamente transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representando uma quota de igual valor nominal, per-
tencendo ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, pertence ao sócio
António Moreira de Araújo, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente 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 objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142603

COLMUS � CONSULTORIA EM QUALIDADE E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5712/
020813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020813.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joana
Patrícia Leitão Duarte e Duarte Nuno Pinto Ferreira da Silva, e que
a mesma se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, COLMUS � Consultoria em Qualida-
de e Ambiente, L.da, e tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
37 E, freguesia de Bougado (São Martinho), do concelho da Trofa.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer forma de representação social, em território
nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na consultoria, auditoria, assessoria e for-
mação nas áreas da gestão qualidade, ambiente e saúde, higiene e se-

gurança no trabalho. Comercialização, incrementação e concepção
de programas de gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Joana Patrícia
Leitão Duarte, que desde já, é nomeada gerente.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda a
gerência:

a) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade;
b) Celebração de contratos de leasing;
c) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento bens imóveis,

bem como dar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais de e
para a sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em pri-
meiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar, do
direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas, mediante
deliberação unânime.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a reser-
va legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142601

IMONARSA � CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5711/
020813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020813.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Raúl
Emanuel Freitas da Costa Barbos e Pedro Alexandre Ferreira e Araújo,
e que a mesma se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMONARSA � Constru-
ções e Restaurações, L.da, e tem a sua sede na Rua do Loteamento,
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Urbanização Trinaterra, 173, freguesia de Coronado (São Mamede),
concelho da Trofa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá de
deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas, nomeadamente construção e
reparação de edifícios.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

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

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142600

SABORES E PRAZERES � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5709/
020808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020806.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria
Ernestina Carneiro Guimarães e Alexandre da Costa Casal Ribeiro, e
que a mesma se rege pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 2 de Agosto de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Ramiro
Lima Enes, notário deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Ernestina Carneiro Guimarães, casada com Alexandre da
Costa Casal Ribeiro sob o regime de comunhão de adquiridos, natural

da freguesia de Gavião, concelho de Vila Nova de Famalicão, residen-
te na Rua de Alves Roçadas, 26, 2.º, direito, no referido concelho,
titular do bilhete de identidade n.º 9872216, emitido em 17 de Outu-
bro de 1996 em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil, número
de identificação fiscal 168661810.

2.º Alexandre da Costa Casal Ribeiro, casado e residente com a
primeira outorgante, natural da freguesia e concelho de Santo Tirso,
titular do bilhete de identidade n.º 9979623, emitido em 27 de Maio
de 1997, em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil, número de
identificação fiscal 216818850.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos referidos
documentos de identificação.

E pelos outorgantes foi dito:
Que celebram entre si um contrato de sociedade comercial por

quotas, que fica a reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sabores e Prazeres � Restau-
rante, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de António Sousa Reis, sem número de
polícia, na freguesia de Bougado (São Martinho), concelho da Trofa.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante de
tipo tradicional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4750 euros, pertencente ao sócio Alexandre da Costa Casal Ribeiro,
e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
Ernestina Carneiro Guimarães.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócia Maria Ernestina
Carneiro Guimarães, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142598

COESI � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 855/
800102; identificação de pessoa colectiva n.º 500878374; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/020823.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de 5000 €
para 53 000 € realizado por suprimentos, e foi alterado o seu arti-
go 3.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 53 000 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes: duas
de 25 290 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
José Gonçalves Brun Silveira e Joaquim Domingues Coelho; uma de
965 euros pertencente ao sócio António Augusto Lopes Alves de
Oliveira; três de 485 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
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Ângelo Fernando Costa, José Fernando de Jesus Martins de Oliveira e
António de Oliveira Gomes.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta.

Está conforme.

2 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142524

ABFISCAL � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3956/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504128817;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 5 e 6/020820.

Certifico que, Alzira Rosa Silva Vasconcelos Martins, cessou as
funções de gerente da sociedade supra, por renúncia em 15 de Julho
de 2002.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou o artigo 3.º e corpo
do artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5500 euros, distribuído por três quotas, uma do valor nominal de
2750 euros e outra do valor nominal de 1650 euros, ambas perten-
centes ao sócio Agostinho Torres Moreira e outra do valor nominal
de 1100 euros pertencente à sócia Maria Alice Torres Moreira Maia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos
os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessárias as
assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar a sociedade.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142520

JOAQUIM SILVA � SOCIEDADE DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1499/
860411; identificação de pessoa colectiva n.º 501661751; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/020814.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital social
de 62 500 € para 3 100 000 €, mediante a emissão de 607 500 ac-
ções, por SILVAPLAN � Investimentos, SGPS, S. A. e em
consequência alterou o n.º 1 do artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado é de
3 100 000 euros, distribuído por 620 000 acções do valor nominal de
5 euros cada uma.

Pelo outorgante foi ainda dito como membro da administração que
o valor do aumento já deu entrada na Caixa Social, não sendo exigível
pela lei, contrato ou deliberação a realização de outras entradas.

Adverti o outorgante da obrigação de ser requerido o registo deste
acto, no prazo de três meses, a contar desta data, na Conservatória
do Registo Comercial.

Arquivo certidão do Registo Comercial, comprovativa da qualidade
de administrador e dos elementos de registo da sociedade.

Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o seu
conteúdo, pelas 19 horas e 10 minutos.

(Assinaturas ilegíveis.)

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142516

ADELINO SILVA � SOCIEDADE DE GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1498/
860411; identificação de pessoa colectiva n.º 501663991; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/020814.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital social
de 62 500,00 €, para 5 000 000,00 € mediante a emissão e
987 500 acções, por ADELPAR � Investimentos S.G.P.S., S. A. e em
consequência alterou o n.º 1 do artigo 4.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5 000 000,00 euros, distribuído por 1 000 000 de acções do va-
lor nominal de 5,00 euros cada uma.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142513

CÉLIA & CLÁUDIA � MODA E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3976/
980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504129333;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/020813.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi aumentado e
redenominado de 1 000 000$ para 5000,00 €, e o artigo 3.º foi alte-
rado, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000,00 euros, dividi-
do em duas quotas iguais, cada uma de valor nominal de 2500,00 euros,
pertencendo uma à sócia Célia Maria Moreira Peixoto de Sousa e outra
à sócia Cláudia Filomena Teixeira Barbosa Regadas.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142508

LILIAVES � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5710/
020809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020809.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Julho de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Vila do
Conde, perante mim licenciada Maria Goretti Moreira Neves Pinto
de Azevedo, notária do mesmo cartório, compareceu como
outorgante: Amândia Augusta Brás dos Santos que também usa
Amândia Augusta Brás dos Santos Figueiredo, número de identifica-
ção fiscal 178532290, divorciada, residente na Rua de Fernando Pes-
soa, n.º 226, 4.º direito, da freguesia de Vermoim, do concelho da Maia,
natural da freguesia de Paranhos, do concelho do Porto, carta de
condução n.º P805157 emitida em 1 de Outubro de 1991, pela Direc-
ção dos Serviços de Viação, Norte.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição da sua carta de
condução.

A outorgante declarou que, pela presente escritura constitui uma
sociedade unipessoal por quotas que se regerá pelas disposições cons-
tantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LILIAVES � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Pe-
dregoso, 56, Arrabalde, freguesia de Alvarelhos, do concelho da Trofa,
e o seu início conta-se a partir de 1 de Agosto, próximo.
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2 � A sociedade poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como, podem ser criadas
ou encerradas filiais, sucursais, ou quaisquer outras formas locais de
representação, quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de comércio por
grosso e a retalho de produtos alimentares; de carne e de produtos à
base de carne. Importação e exportação dos produtos alimentares, de
carne e produtos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
que é titular, a única sócia Amândia Augusta Brás dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta à sócia Amândia Augusta
Brás dos Santos que desde já é nomeada gerente, com dispensa de caução
e com ou sem remuneração, conforme for pelo único sócio delibera-
do, no exercício das competências da assembleia geral.

2 � A assinatura da gerente obriga a sociedade em todos os seus
actos e contratos e à gerente incumbe os mais latos poderes de gestão
dos negócios sociais, sem quaisquer limitações, incluindo os de aquisi-
ção, oneração ou alienação, de bens móveis e imóveis e ainda a re-
presentação da sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,
nomeadamente, com poderes para confessar, desistir ou transigir nos
pleitos em que a sociedade se ache envolvida; contratar e despedir
pessoal; comprar ou vender, arrendar ou tomar de arrendamento, alu-
gar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira,
relativamente a móveis, automóveis e imóveis; e tomar ou dar de
trespasse estabelecimentos comerciais ou industriais.

3 � A gerente não poderá obrigar a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos aos fins sociais, designadamente, em cauções, letras de
favor, fianças, avales, abonações e responsabilidades semelhantes, sob
pena de responder perante a sociedade.

4 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá transformar-se em sociedade por quotas plural,
através da divisão e cessão de quotas ou de aumento de capital, po-
dendo participar no capital de outras sociedades.

ARTIGO 6.º

A sócia única poderá celebrar com a sociedade os negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Declarou ainda a outorgante, sob sua inteira responsabilidade que o
depósito do capital social foi efectuado ontem, na agência do Padrão
da Légua, do Banco Internacional de Crédito e que a gerência fica, desde
já, autorizada a proceder ao levantamento da quantia depositada e cor-
respondente ao capital social, para fazer face às despesas inerentes à
sua constituição, seu registo, suas publicações e instalação.

Está conforme.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142504

ADÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1178/
820721; identificação de pessoa colectiva n.º 501312269; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 11/020806.

Certifico que por escritura de 15 de Julho de 2002 do Cartório
Notarial da Trofa, foi alterado o artigo 6.º da sociedade em epígrafe,
cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � São designados gerentes os sócios Luís Manuel Reis Oliveira e
Jorge Reis Oliveira.

3 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de dois gerentes.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142498

LINHA 4 � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5707/
020806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020806.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre David
Assunção Dias, Luciano Manuel Assunção Dias, António Alberto Dias
da Silva e José Agostinho Moura Reis, e que a mesma se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Linha 4 � Comércio de Vestuário, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique, Edifício
Ferreirinha, loja n.º 8, freguesia de Bougado (Santiago), concelho de Trofa.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofes, bem como abrir ou extinguir sucursais, filiais ou outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso de vestuário e
acessórios.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000,00 euros, representado por quatro quotas iguais, do valor
nominal de 25 000,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
David Assunção Dias, Luciano Manuel Assunção Dias, António Alberto
Dias da Silva e José Agostinho Moura Reis.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem deliberados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000,00 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Luciano Manuel As-
sunção Dias, António Alberto Dias da Silva e José Agostinho Moura Reis.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, uma das quais deverá
ser obrigatoriamente a do gerente Luciano Manuel Assunção Dias.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a cessão
a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a esta,
em primeiro lugar e em segundo lugar, aos sócios não cedentes, o
direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência do seu titular.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações pre-

vistas no número anterior, a quota seja antes comprada por um sócio
ou terceiro, sendo a respectiva contrapartida de aquisição calculada pelo
técnico oficial de contas da sociedade, salvo o que for imperativamente
prescrito na lei, e será pago em quatro prestações iguais, vencendo-se a
primeira nos 90 dias subsequentes à deliberação e as restantes no últi-
mo dia dos semestres imediatamente seguintes àquele pagamento.

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142496
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CONSTANTINO GOMES & ISABEL COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5706/
020802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/020802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre
Constantino Araújo da Cruz Gomes e Isabel Jesus Moreira Costa, e
que a mesma se rege pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado, contendo o contrato da socieda-
de por quotas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Constantino Gomes & Isabel Costa, L.da,
e tem a sua sede na Travessa do Soeiro, freguesia de São Mamede do
Coronado, concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é prestação de serviços de manutenção e
mecânica. Importação, exportação e comercialização de todo e qual-
quer tipo de acessórios ou equipamento para a indústria têxtil, do
calçado, metalúrgica e metalomecânica. Importação, exportação e
comercialização de acessórios para a indústria automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em numerário, e corresponde à soma de duas quotas, de
2500,00 euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um gerente.
4 � Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício do car-

go, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amortiza-
da qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão forçada;
c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens, a quota não for totalmente adjudicada ao titular.
2 � Sempre que a sociedade tenha a faculdade de amortizar a quo-

ta pode, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la adquirir por terceiro.
3 � A contrapartida da amortização ou da aquisição previstas neste

artigo será determinada em termos da lei.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000,00 euros.

ARTIGO 7.º

Os sócios autorizam os gerentes, mesmo antes do registo deste con-
trato, a proceder ao levantamento do capital social depositado a favor
da sociedade, na Caixa Geral dos Depósitos, para fazer face a despesas
de constituição, registo, instalação da sociedade e bem assim para a
aquisição de quaisquer bens, para a celebração de contratos de locação
ou de trespasse, necessários para a iniciação da actividade da sociedade.

(Assinaturas ilegíveis.)

A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142492

MOICANO � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1279/
831104; identificação de pessoa colectiva n.º 501560440; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano
de 2001.

Conferi e está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142488

LUIJOLEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1773/
880222; identificação de pessoa colectiva n.º 501939563; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/020801.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi aumentado
para 15 000 000$ e a sede mudada para Travessa de Arnaldo Gama,
sem número de polícia, Paradela, freguesia de São Martinho de
Bougado, concelho da Trofa e em consequência alterados o corpo do
artigo 1.º e o artigo 3.º, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUIJOLEX � Confecções, L.da,
tem a sede na Travessa de Arnaldo Gama, sem número de polícia,
Paradela, São Martinho de Bougado, cidade da Trofa, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, representado por três quotas: uma de 13 300 000$ e
outra de 200 000$ do sócio Jorge Manuel Dias Araújo; e uma de
1 500 000$ da sócia Firmina Maria Pinto Albuquerque Araújo.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 50 000 000$.

O texto actualizado, na sua redacção completa, foi depositado na
pasta da sociedade.

Está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142487

LUIJOLEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1773/
880222; identificação de pessoa colectiva n.º 501939563; data da
apresentação: 020627.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

6 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142484

CONFEITARIA MURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3014/940630;
identificação de pessoa colectiva n.º 503220655; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020723.

Certifico que, Carlos Diego Ribeiro Ferreira e Fátima Cristina
Mendes Ferreira, cessaram as funções de gerentes, em 21 de Feverei-
ro de 2001, por renúncia.

Mais certifico que foram alterados os artigos 5.º e 7.º do contrato,
cuja redacção segue em anexo e que Leonel Armando Ferreira dos
Santos foi nomeado gerente, em 21 de Fevereiro de 2001.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
1 500 000$ pertencentes uma a cada um dos sócios Leonel Armando
Ferreira dos Santos e Maria Isaura Oliveira de Castro.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.
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2 � Fica desde já designado gerente o sócio Leonel Armando
Ferreira dos Santos.

3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação; e
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.

O texto actualizado, na sua redacção completa, está depositado na
pasta da sociedade.

Está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142480

ARBORFIL � COMÉRCIO TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 2716/
930216; identificação de pessoa colectiva n.º 503042005; inscri-
ção p. c. e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da
apresentação: 6/020729.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Mais certifico que, foi actualizada a denominação do fiscal único
para Bernardes, Sismeiro & Associados � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, L.da

Está conforme.

14 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000142479

SANTARÉM
ALCANENA

FÁBRICA DE MALHAS GAMPIR
DE ANTÓNIO ROQUE GAMEIRO PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 472/
201291; identificação de pessoa colectiva n.º 502668008; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142320

ANTÓNIO CARVALHO ANTUNES, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 699/
961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503741639; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142318

BENTO & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 453/
090791; identificação de pessoa colectiva n.º 502588063; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142317

JOÃO MARQUES CARVALHO BOIEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 256/
730130; identificação de pessoa colectiva n.º 500150087; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142316

FORMIGA & FORMIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 698/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503742031; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142315

JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 934/
011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505705290; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142314

ABDIEL MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 291/
881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502049634; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142313

SANTOS & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 936/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505776987; data da
apresentação: 140602.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142312

PROTANKA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 757/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504088181; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142423

BRANCA DOS ANJOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 725/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503880787; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142419

PRINTEM, PRODUÇÃO INDUSTRIAL TÊXTIL DE MINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 600/
290494; identificação de pessoa colectiva n.º 503204986; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142414

DELGADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 379/
270490; identificação de pessoa colectiva n.º 502354216; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142411

MINDANÁLISE � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLINICAS DE MINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 225/
801017; identificação de pessoa colectiva n.º 501098437; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142407

JOSÉ REIS MARQUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 180/
760105; identificação de pessoa colectiva n.º 500575045; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142404

ALMEIDA & BRITO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 886/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505039354; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142402

MORVILA � COMÉRCIO DE QUÍMICOS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 756/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504057758; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142394

AUTO MÁRIO & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 765/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504071017; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142392

MECÂNICO GOUXAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 684/
960227; identificação de pessoa colectiva n.º 503613118; data da
apresentação: 200602.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142389

MARTINS & CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 232/
871006; identificação de pessoa colectiva n.º 501881972; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142386

ANTÓNIO DA SILVA LOURO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 2/
150173; identificação de pessoa colectiva n.º 500026564; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142384

PROPELE � COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 125/
101286; identificação de pessoa colectiva n.º 501750363; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142382

CARREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 109/
860926; identificação de pessoa colectiva n.º 501717161; data da
apresentação: 200602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142377

CURTUMES APRIGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 75/
860502; identificação de pessoa colectiva n.º 501664378; data da
apresentação: 250602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142375

J. C. RAMALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 37/
290376; identificação de pessoa colectiva n.º 500442819; data da
apresentação: 180602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositadas na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142372

ELISEO GOMEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 578/
231293; identificação de pessoa colectiva n.º 503105295; data da
apresentação: 180602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142369

HUMBERTO JOÃO DAS NEVES ALVES
INDÚSTRIA DE CURTUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 478/
050292; identificação de pessoa colectiva n.º 502694076; data da
apresentação: 180602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142366

EMÍDIO GONÇALVES MARTINS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 50/
200181; identificação de pessoa colectiva n.º 501125809; data da
apresentação: 180602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142359

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 35/
161085; identificação de pessoa colectiva n.º 501551310; data da
apresentação: 170602.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142356

ROCHA & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 878/
000605; identificação de pessoa colectiva n.º 505024939; data da
apresentação: 190602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142352

RAMIRO ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 579/
311293; identificação de pessoa colectiva n.º 503121797; data da
apresentação: 190602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142349

JOAQUIM ALBERTO DOS SANTOS, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 15/
120785; identificação de pessoa colectiva n.º 501539247; data da
apresentação: 190602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142346

LOURENÇO FERREIRA ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 136/
161283; identificação de pessoa colectiva n.º 501422471; data da
apresentação: 190602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142343

VALS � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 885/
000704; identificação de pessoa colectiva n.º 504978438; data da
apresentação: 140602.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142339

EUROCONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 637/
940204; identificação de pessoa colectiva n.º 503134937; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142310

CARMISOL � AQUECIMENTO E NOVAS ENERGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 301/
881214; data da apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142309

CRELAFI � COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO
DE LÃS E FIBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 122/
670227; identificação de pessoa colectiva n.º 500080151; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142308

NOVARQUEOLOGIA � ARQUEOLOGIA, INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 836/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504355074; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142307

FONTES CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 726/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503880795; data da
apresentação: 020621.
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Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142304

TÊXTEIS MENROLIF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 708/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503800074; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142302

MINDAFIL � COMÉRCIO GERAL E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 477/
030292; identificação de pessoa colectiva n.º 502693002; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142300

SERRA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 397/
070990; identificação de pessoa colectiva n.º 502410353; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142299

JONARCIL � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 418/
201290; identificação de pessoa colectiva n.º 502466227; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142297

TÁXIS IDEAL DO MALHOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 860/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504755382; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142296

COMBUSTALCA � COMBUSTÍVEIS DE ALCANENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 441/
300491; identificação de pessoa colectiva n.º 502543981; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142294

JLT � COMÉRCIO DE COUROS E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 835/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504754475; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142291

IMPORTE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 561/
920902; identificação de pessoa colectiva n.º 502829524; data da
apresentação: 020621.

Certifico que da sociedade em epígrafe foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 1000142325

CARTAXO

M. CENTENO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1209/
950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503508705; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/20011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ foi
realizado pela incorporação de reservas livres, por ambos os sócios,
em reforço das respectivas quotas.

Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios João Carlos Alves Fernandes e Maria Madalena
Centeno Rebordão.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

15 de Abril de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000141998
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MADREVINHOS � SOCIEDADE VITI-VINÍCOLA
DA QUINTA DA MADRE DE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula
n.º 731/881114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502077174; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição
n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 3,
4, 5 e 6/20020221.

Certifico que Maria Isabel Pereira de Sousa Gaspar Sancho Rosa,
viúva, residente na Avenida de João de Deus, 69, Cartaxo, cessou
funções de gerência na sociedade em epígrafe, por renúncia de 4 de
Dezembro de 2001.

Miguel Jorge Ferreira de Melo Azevedo, casado, Praceta da Fazenda,
lote 2, Bicesse, Cascais e Carlos Pedro Dinis Vieira, casado, Rua de
Fernando Namora, 12, Oeiras, foram nomeados gerentes da sociedade,
por deliberação de 4 de Dezembro de 2001.

A sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o capital social
para euros.

A elevação do capital social de 100 241 000$ foi realizada em
numerário, no valor de 241 000$, subscrito em partes iguais pela sócia
VLB � Sociedade Vinícola de S. Vicente, SGPS, S. A., para reforço
de ambas as quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
500 000,00 euros, formado por duas quotas iguais, no valor nominal
de 250 000,00 euros cada uma, pertencentes à sócia VLB � Socieda-
de Vinícola de S. Vicente, SGPS, S. A. com sede na Rua do Noronha,
1, 1.º Lisboa.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

22 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142039

RVT AUTO � REPRESENTAÇÃO VEÍCULOS
DE TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1604/
20011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505709481; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020523.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
para 50 000,00 euros, sendo o valor do aumento de 45 000,00 euros,
realizado em numerário, subscrito 36 000,00 € pelo sócio Édipo
Ferreira da Silva Novo e 9000,00 € pelo sócio Cesário Pilré Rodrigues
Novo, para reforço das suas quotas.

Foram alterados os artigos 2.º, 3.º e 4.º do contrato social, que têm
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, represen-
tação e comercialização de veículos automóveis e respectivos acessó-
rios. Manutenção e reparação de veículos automóveis. Transportes
de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 50 000,00 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
40 000,00 euros, titulada em nome do sócio Édipo Ferreira da Silva
Novo e uma outra do valor nominal de 10 000,00 euros, titulada em
nome do sócio Cesário Pilré Rodrigues Novo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo porém um dos seus elementos ter obrigatoriamente capaci-
dade profissional nos termos da lei.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre

obrigatória a intervenção do gerente Cesário Pilré Rodrigues Novo
com capacidade profissional.

3 � São gerentes, os sócios, já designados.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

12 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142642

ROSÉLIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1386/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504352067;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3 e 4/20020524.

Certifico que na sociedade anteriormente designada Cabeleireiro
Célia & Rosélia, L.da, Célia Maria Pereira Serrafo Nogueira Alexan-
dre, casada, Rua Projectada à Avenida de Calouste Gulbenkian, lote 6,
2.º esquerdo, Cartaxo, renunciou à gerência em 24 de Abril de 2002.

Paulo Miguel Jacinto Fialho, casado, Vivenda Sol Posto, Cartaxo,
foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe, por deliberação de 24 de
Abril de 2002.

Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato de sociedade que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosélia � Cabeleireiros, L.da e tem a
sua sede na Rua de José António Poeira, 3-A, freguesia e concelho do
Cartaxo.

§ 1.º (Mantém-se a redacção.)
§ 2.º (Mantém-se a redacção.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros e é
representado por duas quotas iguais de 2500,00 euros, pertencendo
uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado pela assembleia geral, é exercida por
dois gerentes, ficando desde já designados ambos os sócios.

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

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

25 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142038

CROMUS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1646/
20020214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020214.

Certifico que Luís Miguel Agostinho Carmo, casado com Elizabete
Carvalho Antunes Carmo, comunhão de adquiridos, Rua de 5 de Ou-
tubro, 25, Cartaxo; Paulo Jorge de Carvalho Antunes, casado com
Sandra Luísa Costa Nunes, comunhão de adquiridos, Rua de Horta da
Fonte lote 1, 1.º esquerdo, Cartaxo e Joaquim Manuel Dias Venâncio,
solteiro, maior, Rua do Dr. Manuel Correia Ramalho, lote 3, 3.º fren-
te, Cartaxo, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CROMUS � Actividades Hote-
leiras, L.da, e tem sede na Rua de 5 de Outubro, 27, na freguesia e
concelho do Cartaxo.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, instalar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, exploração de
bares, snack-bares, restaurantes e salas de jogos, comércio de produ-
tos alimentares e bebidas, churrascaria.

§ único. A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100,00 euros, dividido em três quotas iguais de 1700,00 euros, per-
tencentes, cada uma, aos sócios Luís Miguel Agostinho Carmo, Paulo
Jorge Carvalho Antunes e Joaquim Manuel Dias Venâncio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo gerente ou gerentes eleitos
em assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração conforme a mesma deliberar.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios Luís Miguel
Agostinho Carmo, Paulo Jorge Carvalho Antunes e Joaquim Manuel
Dias Venâncio.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
§ 3.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em

actos estranhos ao objecto e negócios sociais, designadamente, entre
outros, em letras de favor, garantias e fianças.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, das quotas carece do consentimento da
sociedade, devendo este ser prestado por deliberação aprovada com
os votos favoráveis de, pelo menos, 75% do capital social.

§ 1.º Os sócios gozam do direito de preferência na aquisição das
quotas que se pretender alienar.

§ 2.º Caso vários sócios concorram no exercício de preferência, a
quota em causa será dividida, cabendo a cada sócio uma parte propor-
cional à respectiva quota, sem prejuízo do disposto na lei a respeito
do valor mínimo das quotas.

§ 3.º O sócio que queira ceder a sua quota a terceiros deverá comu-
nicar tal intenção aos sócios e à sociedade, indicando o preço e as
condições de pagamento, por carta registada com aviso de recepção.

§ 4.º O exercício do direito de preferência tem que ser comunicado
ao sócio cedente, por meio de carta registada com aviso de recepção,
no prazo máximo de 30 dias após a data da comunicação prevista no
número anterior.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota ou as quotas de
cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que venha a
verificar-se algum dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre que
venha a verificar-se algum dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito a

procedimento judicial, administrativo, executivo e estiver para se
proceder ou se tiver já procedido à arrematação ou venda judicial,
desde que essa diligência se mantenha por período não inferior a
30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto social:
d) Por acordo.
2 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-

nal da quota, acrescido da parte proporcional das reservas existentes
no último balanço aprovado antes do evento que deu lugar à amorti-
zação, e será acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores
de qualquer conta do sócio.

3 � O pagamento do preço de amortização será fraccionado em
seis prestações, a efectuar dentro de 12 meses, após a fixação defini-
tiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

No caso de interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, a
sociedade continuará com os sócios capazes ou sobrevivos e com o
legal representante do interdito ou os herdeiros do falecido, devendo
estes nomear, de entre si, quem os represente perante a sociedade,
enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

19 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142037

MARCO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1644/
20020213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020213.

Certifico que Marco Paulo da Conceição Alcobia Dinis, casado com
Sandra Isabel de Sousa Barreiro Dinis, comunhão de adquiridos, Rua
de Santo António, Ribeira do Cartaxo, Cartaxo e Carlos Manuel Nunes
dos Santos, casado com Maria de Lurdes Ribeiro Leão dos Santos,
comunhão de adquiridos, Rua de Horta da Fonte, 3, Cartaxo, consti-
tuíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Marco & Carlos, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Santo António, Ribeira do Cartaxo, freguesia e concelho
do Cartaxo.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e bem assim serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e distribuição de
produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e correspondente à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Marco Paulo da Conceição Alcobia Dinis e Carlos Manuel
Nunes dos Santos.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com o
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos e condições que forem aprovados em assembleia
geral.

6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Marco
Paulo da Conceição Alcobia Dinis e Carlos Manuel Nunes dos Santos,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, sejam
de que natureza forem é necessária a assinatura conjunta dos gerentes
nomeados.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, nos termos legais.

4 � Fica expressamente proibido à gerência, obrigar a sociedade
em quaisquer actos e contratos alheios aos negócios sociais,
designadamente em fianças, abonações, letras de favor e outros se-
melhantes.

7.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, porém a favor de estranhos fica dependente do consentimen-
to da sociedade, que terá direito de preferência, em primeiro lugar, e
dos sócios não cedentes em segundo lugar.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do
falecido, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a referida quota se mantiver indivisa.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora, arrolamento, ou

qualquer outra forma de apreensão judicial.
c) Falência, insolvência ou morte do seu titular;
d) Sujeição a qualquer providência cautelar;
e) Partilha realizada em consequência de divórcio separação judi-

cial de pessoas e bens ou só de bens e a quota não fique a pertencer
integralmente ao seu titular.
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2 � Em substituição da amortização e por deliberação dos sócios
em assembleia geral, poderão ser criadas uma ou mais quotas destina-
das a serem alienadas a um ou alguns dos sócios, ou a terceiros.

3 � O preço da amortização será o valor nominal da quota amor-
tizada.

10.º

Quando a lei não exigir outros prazos ou formalidades especiais, as
assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social para fazer face às despesas de constituição e registo
de sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social.

15 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142036

HABIVERCA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1302/
970312; identificação de pessoa colectiva n.º 503864099; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20020221.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de disso-
lução e encerramento da liquidação.

Causa: acordo de ambos os sócios.
Datada deliberação: 21 de Novembro de 2001.

27 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142035

CANIROA � HOTEL E INSTRUÇÃO CANINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1643/
20020325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020325.

Certifico que João Francisco de Paiva Azevedo Névoa e mulher
Fiona Catriona Barr Névoa, casados na comunhão de adquiridos, Quinta
da Lagoa, Cabeço de Ferreiros, Cartaxo, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CANIROA � Hotel e Instrução
Canina, L.da, e terá a sua sede na Quinta da Lagoa, Cabeço de Ferrei-
ros, na freguesia e concelho do Cartaxo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem com objecto hospedagem e instrução canina; ba-
nhos e tosquias; venda de alimentos caninos; produção de equipamen-
to canino; transporte ao domicílio.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500,00 euros per-
tencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
deliberação da assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer e poderão ser-lhes exigíveis prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do montante deste.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, desde que legalmente pos-
sível, mas a estranhos depende do consentimento da sociedade e dos

sócios não cedentes que têm o direito de preferência, a sociedade em
primeiro lugar e os sócios em segundo nos termos e condições fixadas
na lei.

Disposição transitória

Os gerentes ora designados ficam desde já autorizados a proceder
ao levantamento do capital social, depositado no Banco Comercial
Português, S. A., Sociedade Aberta (Nova Rede), balcão do Cartaxo, a
fim de fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade, e
aquisição de equipamento e material necessário à sua instalação.

12 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142033

VEICARTAXO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1642/
20020528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020528.

Certifico que António Duarte Paulino, casado com Maria Arcelina
Fernandes Ribeiro Paulino, na comunhão de adquiridos; Nelson Manuel
Ribeiro Paulino, solteiro, maior e Paulo César Ribeiro Paulino, todos
residentes na Rua de Stael Machado, 66-A, Cartaxo, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Designação

A sociedade adopta a firma VEICARTAXO � Comércio de
Veículos, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Stael Machado, 66-A,
2070 Cartaxo, na freguesia e concelho do Cartaxo.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação de sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social, em Portugal ou no estrangeiro, depende de
deliberação da gerência, ficando dispensada a deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade em por objecto a compra e venda de veículos automó-
veis, importação e exportação de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

Capital e quotas

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000,00 euros, e correspondente à soma das seguintes quotas:

Uma quota no valor de 30 000,00 euros, pertencente ao sócio
António Duarte Paulino; uma quota no valor de 10 000,00 euros,
pertencente ao sócio Nelson Manuel Ribeiro Paulino; uma quota no
valor de 10 000,00 euros, pertencente ao sócio Paulo César Ribeiro
Paulino.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade pertence aos gerentes nomeados em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada é necessária
apenas a assinatura de um dos gerentes.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Poderes da gerência

Para além dos poderes que a lei lhes atribui, compete ainda à ge-
rência os seguintes actos:

a) Compra, venda e troca de viaturas automóveis, ligeiras ou pesadas;
b) Compra, permuta e venda de imóveis;
c) Tomada de arrendamento ou trespasse de qualquer estabeleci-

mento comercial ou industrial;
d) Trespassar ou ceder qualquer estabelecimento comercial ou in-

dustrial;
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e) Aquisição, oneração ou alienação de participações noutras so-
ciedades;

f) Confessar, desistir ou transigir em juízo, e bem assim, subscrever e
desistir da queixa crime.

ARTIGO 7.º

Transmissão de quotas

1 � É livremente permitida a divisão e cessão, total ou parcial, de
quotas entre sócios ou destes a favor dos seus descendentes ou da
própria sociedade, não carecendo do consentimento da sociedade.

2 � A cessão, total ou parcial de quotas a estranhos fica sujeita ao direito
de preferência da sociedade em primeiro lugar e dos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

Lucros

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o destino que
vier a ser estipulado em assembleia geral por unanimidade.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação tomada em assembleia geral podendo ser
exigidas aos sócios prestações suplementares, na proporção das suas
quotas, até ao limite de 100 000,00 euros.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo prazos e
formalidades diferentes exigidos por lei.

12 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142029

CARMONTAGENS � TRANSFORMAÇÕES EM VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1503/
000811; identificação de pessoa colectiva n.º 505011115;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 1 (of.) e 2/20020416.

Certifico que José Júlio da Costa Mateus, casado, Rua do 1.º de
Maio, 51, Valada, Cartaxo, renunciou á gerência da sociedade em
epígrafe em 29 de Janeiro de 2002.

Maria Bernarda Jorge Ribeiro da Costa Mateus, casada, Rua do 1.º
de Maio, 51, Valada, Cartaxo, foi nomeada gerente, por deliberação
de 29 de Janeiro de 2002.

Foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato de sociedade que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARMONTAGENS � Transfor-
mação em Veículos Automóveis, L.da e tem a sua sede na Rua do 1.º
do Maio, 51, freguesia de Valada, concelho do Cartaxo.

2 � (Mantém-se a redacção.)
3 � (Mantém-se a redacção.)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros
e é representado por duas quotas iguais de 2500,00 euros, pertencen-
do uma ao sócio Armindo Ferreira Mateus e outra à sócia Maria
Bernarda Jorge Ribeiro da Costa Mateus.

2 � (Mantém-se a redacção.)
3 � (Mantém-se a redacção.)

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

25 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142020

VIREMA � VIABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1039/
900123; identificação de pessoa colectiva n.º 502276681; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20020117.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 10 024 100$ foi realizada em
numerário, no montante de 2 405 784$, subscrito através da emissão
de 2400 novas acções de valor nominal de 5,00 € cada uma, subscri-
tas por todos os accionistas na proporção das acções actualmente
detidas e 18 316$ resultante do arredondamento do valor nominal
unitário previamente redenominado de 4,99 € para 5,00 € das de-
mais acções.

Foi alterado o artigo 3.º n.º 1 do contrato social, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 50 000,00 euros, e está representado por 10 000 acções com o
valor nominal de 5,00 euros cada uma.

O texto do contrato social com redacção actualizada ficou deposi-
tado na pasta da sociedade.

28 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142019

JOSÉ REIS & ANTÓNIO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 590/
850614; identificação de pessoa colectiva n.º 501505954;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 45/20011227.

Certifico que Jaime Albino Fernandes Morais, casado, Rua das Ei-
ras, 8, Vale do Paraíso, Azambuja, cessou funções de gerência na so-
ciedade em epígrafe, por renúncia em 28 de Fevereiro de 2000.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142017

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 741/
890103; identificação de pessoa colectiva n.º 502095806; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 52/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros

A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada mediante
a incorporação de reservas no valor de 602 410$, subscrita em partes
iguais pelos quatro sócios, para reforço das suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, formado por quatro quotas iguais, no valor nominal
de 1250,00 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Miguel Frederico da Gama Empis, Jorge Manuel da Silva Noronha
Falcão, Francisco Xavier Miranda Avillez e Carlos Filipe da Gama
Empis.

O texto do contrato social com redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

31 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142015

DANBANHO � EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1349/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504033557; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/20020201.

Certifico que a sociedade em epígrafe, anteriormente designada
DANBANHO � Equipamentos Sanitários e Materiais de Construção,
Unipessoal, L.da aumentou e redenominou o capital social para euros.
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A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada através
da incorporação de reservas livres no valor de 602 410$, pelo sócio
único, Irene Filomena Lopes, que reforçou a sua quota.

Foram alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do
contrato social que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma DANBANHO � Equipamentos
Sanitários e Materiais de Construção, L.da e continua com a sua sede
na Estrada de Vila Nova de São Pedro, freguesia e concelho do Cartaxo.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
mudada para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, mudar ou extinguir sucursais, dele-
gações ou outras formas de representação em território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo é de 5000,00 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, sendo uma de 4900,00 euros da sócia Irene Filomena Lopes e
uma de 100,00 euros da sócia Cristina Maria Almeida Franco.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente mantém-se a cargo da sócia Irene Filomena Lopes.

2 �A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

5.º

Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade poderá exigir
aos sócios prestações suplementares de capital, uma ou mais vezes
até ao limite global de cinco vezes o capital social.

6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios,
porém depende sempre do prévio consentimento da sociedade a ces-
são de quotas a estranhos, à qual fica reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

2 � O prazo para a sociedade deliberar sobre a autorização da cessão
é de 60 dias após a recepção da comunicação por escrito a qual deve-
rá identificar o cessionário e condições da cessão.

7.º

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização de qualquer quota
sempre que esta seja dada em penhor, arrestada, penhorada ou por
qualquer outra forma sujeita a arrematação ou venda judicial.

2 � O valor da quota a amortizar nos termos do número anterior
será calculado pelo valor que resultar do último balanço aprovado,
sem qualquer correcção dos seus elementos activo e passivo, a pagar
em duas prestações semestrais e iguais no prazo de um ano após a sua
fixação definitiva, salvo se outro for o valor imposto por lei impe-
rativa.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas através de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência de, pelo menos, 15 dias.

9.º

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percentagem
obrigatória para a constituição da reserva legal, serão distribuídos pelos
sócios na proporção das suas quotas, salvo se por deliberação tomada
em assembleia geral por simples maioria, forem destinados a outras
aplicações específicas.

O texto do contrato social com redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

12 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142014

DANBANHO � EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1349/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504033557; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20020218.

Certifico que Kurt Dahl Jorgensen, casado, residente na Rua do
Dr. Manuel Gomes da Silva, 24, 3.º esquerdo, Cartaxo, foi nomeado
gerente da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 14 de Janeiro de 2002.

19 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142009

FLEXIMOL � SUSPENSÕES PARA VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 469/
810611; identificação de pessoa colectiva n.º 501185682; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 21/20020221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 451 084 500$ foi realizada pela
incorporação de reservas, no valor de 1 084 500$.

Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
2 250 000,00 euros, representado por 450 000 acções de valor no-
minal de 5,00 euros cada uma.

O texto do contrato social com redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

25 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142008

CVC � COMPONENTES PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1273/
960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503791970; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 22/20020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 160 385 600$ foi realizada pela
incorporação de reservas, no valor de 385 600$.

Foi alterado o artigo 5.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
800 000,00 euros, representado por 160 000 acções de valor nomi-
nal de 5,00 euros cada uma.

O texto do contrato social com redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

25 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142007

CASA AGRÍCOLA JOÃO MATEUS ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1395/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504349422;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 9, 10, 11 e 12/20020221.

Certifico que João de Sousa Gaspar Sancho Rosa e João Mateus de
Sousa Gaspar Sancho Rosa, ambos solteiros, maiores, Avenida de João
de Deus, 69, cartaxo, cessaram funções de gerência da sociedade em
epígrafe, por renúncia em 4 de Dezembro de 2001.

Miguel Jorge Ferreira de Melo Azevedo, casado, Praceta da Fazen-
da, lote 2, Bicesse, Cascais e Carlos Pedro Dinis Vieira, casado, Rua
de Fernando Namora, 12, Cascais, foram nomeados gerentes, por
deliberação de 4 de Dezembro de 2001.

A sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o capital social
para euros.

A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada em
numerário no valor de 2410$, subscrito em partes iguais pela sócia
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VLB � Sociedade Vinícola de São Vicente, SGPS, S. A., para reforço
de ambas as quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, formado por duas quotas iguais, no valor nominal de
2500,00 euros cada uma, ambas pertencentes à sócia VLB � Socieda-
de Vinícola de S. Vicente, SGPS, S. A. com sede na Rua do Noronha, 1,
1.º, Lisboa.

O texto do contrato social com redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta da sociedade.

22 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000142006

CORUCHE

SOCIEDADE AGRÍCOLA GADOS SORRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 633/
910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502546468; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2001287712

MARIA CLAUDINA BIZARRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 143/
900903; identificação de pessoa colectiva n.º 500567719; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2001287704

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 634/
910514; identificação de pessoa colectiva n.º 502552786; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2001287690

SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE DA CILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 723/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503035343; data da
apresentação: 02082002.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira Carvalho. 2001287372

DENT�ÁQUA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENTÁRIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1073/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505774453;
averbamento n.º 2; data da apresentação: 05062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à rectificação da deno-
minação da sociedade, passando esta a denominar-se DENT�ÁQUA �
Prestação de Serviços Dentários, Sociedade Unipessoal, L.da

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira Carvalho. 2001287364

DENT�ÁQUA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENTÁRIOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1073/
011008; identificação de pessoa colectiva n.º 505774453; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2001320035

AGROPECUÁRIA KIKUCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 273/
001002; identificação de pessoa colectiva n.º 500870594; data da
apresentação: 270602.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
Carvalho. 2001321767

BOUTICAFÉS � COMÉRCIO DE FRUTAS,
BEBIDAS E CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 550/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 502217600; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/010702.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 602 410$ integralmente
realizada em dinheiro e subscrita pelos sócios, donde resulta o mon-
tante de 1 002 410$, redenominação do capital em euros e alteração
parcial do pacto social quanto ao artigo 3.º, dos estatutos onde se passa
a dizer:

ARTIGO 3.º

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2001287232

LAMATIC COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 719/
930527; identificação de pessoa colectiva n.º 503002518; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/160702.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Dissolução de sociedade, tendo sido aprovadas as contas em 8 de
Maio de 2002.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2001287267

CONSTRUÇÕES E CONFRAGENS, MACIPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 782/
951130; identificação de pessoa colectiva n.º 503554502; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/130602.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 20 000 euros integral-
mente realizada em dinheiro e subscrita pelos sócios na proporção de
10 000 euros por cada um, donde resulta o montante de 25 000 euros
e alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 3.º, dos estatutos
e introdução dos artigos 10.º, 11.º e 12.º, onde se passa a dizer:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, no valor nomi-
nal de 12 500 euros, cada uma, pertencentes a cada um dos sócios
Manuel João Lopes Morais e Cidália Rosa José.

ARTIGO 10.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas a cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade a quem é conferido o
direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes
em segundo lugar.

ARTIGO 11.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao
décuplo do valor do capital actual, na proporção das quotas dos sócios,
mediante deliberação da assembleia geral. Os sócios poderão fazer à
sociedade os suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições a
fixar em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica com o direito de amortizar a quota ou quotas em
caso de recair sobre elas penhora ou arresto, ou quando por qualquer
razão venham a ser arrematadas ou adjudicadas judicialmente sendo o
preço da amortização o que corresponde ao valor nominal da respec-
tiva quota, acrescida da parte proporcional do fundo de reserva legal.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2001221550

CAMPO E C.A, HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 874/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504095811; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/120602.

Certifico que Campo e C.ª, Hotelaria e Restauração, L.da, procedeu
ao reforço do capital com mais a quantia de 597 410$ e subscrito
pelos sócios com mais a quantia de 199 137$, cada um, donde re-
sulta o montante de 1 002 410$, à redenominação e renominalização
do capital social em euros e em consequência alteração parcial do
contrato no seu artigo 3.º que passou a ter actualmente a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

Que o capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,01 € e corresponde à soma de três quotas de 1666,67 € cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 2001287429

SANTARÉM

AUTO-REPARADORA DE VALE DE ESTACAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 992/
770701; identificação de pessoa colectiva n.º 500672130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142327

JOÃO CARMO MATEUS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2577/
920902; identificação de pessoa colectiva n.º 502832479.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142584

ELECTRO MARVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1814/
980727; identificação de pessoa colectiva n.º 501769064.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142471

VIZÉ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2202/
900621; identificação de pessoa colectiva n.º 502414812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142469

VIOLANTE & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2776/
931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503085090; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 70/270302.

Certifico que por acta lavrada em 2 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das quotas de 2500 euros, uma de
cada sócio, Ana Maria Nobre Rosa Duarte Violante e Raul Augusto
Duarte Violante.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142452
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M. B. BENTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3117/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503607240; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/020402.

Certifico que por escritura de 7 de Fevereiro de 2002 lavrada a
fl. 109 do livro de notas para escrituras diversas n.º 118 F do Cartó-
rio Notarial de Rio Maior, foi aumentado, redenominado o capital, e
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º,
que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 29 928 euros repre-
sentado pelas seguintes quotas: uma quota no valor nominal de
14 964 euros, pertencente ao sócio Manuel Barreiros Bento; uma quota
no valor nominal de 14 964 euros, pertencente a sócia Maria Luísa
da Costa Susano Bento.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142451

JOSÉ CARLOS PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2335/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502523948.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142639

CONSTRUÇÕES CAREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3437/
980219; identificação de pessoa colectiva n.º 504107135.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142638

DOZECONTA � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1391/
811006; identificação de pessoa colectiva n.º 501197869.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142612

DOZEMOVEL � COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3785/
000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504864068.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142611

JOSÉ MANUEL SIMÕES NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3854/
000710; identificação de pessoa colectiva n.º 505042193.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142609

MÓNICA & AFONSO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4291/
020703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030702.

Certifico que por escritura de 5 de Julho de 2002 lavrada a fl. 72 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 117 F no 2.º Cartório
Notarial de Santarém entre: António Afonso Santos Carvalho e
Mónica Cristina Alexandre Cordeiro Carvalho casados entre si sob o
regime da comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mónica & Afonso � Activi-
dades Hoteleiras, L.da, e vai ter a sua sede na Praceta de Augusto Braz
Ruivo, 4, loja 1, freguesia de São Nicolau, concelho de Santarém.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do concelho de Santarém ou para concelho limítrofe, e bem as-
sim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restaurante e actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e depositado
nos termos legais é da quantia de 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 2500 euros pertencente a António Afonso
Santos Carvalho; e uma de 2500 euros pertencente a Mónica Cristina
Alexandre Cordeiro Carvalho.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção da quota de cada um e até ao limite do décuplo do
capital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete aos sócios,
desde já nomeados gerentes, ou a não sócios, a designar em assembleia
geral.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, sejam de que natureza forem, é suficiente a assina-
tura de um dos gerentes.

ARTIGO 7.º

Na cessão de quotas a estranhos, terão direito de preferência em
primeiro lugar, a sociedade, seguidamente os sócios não cedentes e
por último os estranhos à sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral, que aprovará o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los no todo ou em parte à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, não distribuindo lucros.

ARTIGO 9.º

Salvo os prazos e formalidades especiais, as assembleias gerais se-
rão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias.
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Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado na agência da Caixa Económica Montepio Ge-
ral, de Santarém, sita na Avenida de Afonso Henriques, a fim de cus-
tear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamento e instalação da sede social e a adquirir para esta quais-
quer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência nesse período logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142608

TRICOPIA � FOTOCOPIADORES E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4290/
020621; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/210602.

Certifico que por escritura de 14 de Junho de 2002 lavrada a fl. 5 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 177 F no 1.º Cartório
Notarial de Santarém entre: António Fernando Trigo e Marília do
Carmo Melro Figueiredo Trigo, casados entre si sob o regime da co-
munhão de adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRICOPIA � Fotocopiadores e Assis-
tência Técnica, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Madre Andaluz,
18-A, rés-do-chão, direito, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto comércio a retalho de material
e equipamento de escritório, máquinas diversas, móveis e outros afins,
material e equipamento fotográfico e cinematográfico, livraria e pa-
pelaria. Aluguer de máquinas diversas (reprodução de texto,
fotocopiadores, computadores, retroprojectores, máquinas de escre-
ver e calcular e outros afins) e móveis. Assistência técnica, repara-
ções de máquinas diversas, móveis e outros afins.

2 � No exercício da sua actividade social, a sociedade pode parti-
cipar no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
social diferente, associando-se a quaisquer agrupamentos complemen-
tares de empresas, associações em participação ou consórcio ou enti-
dades de natureza semelhante, e participar na sua administração e
fiscalização.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, e corresponde, à soma de duas quotas iguais, no valor
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Fernando Trigo e Marília do Carmo Melro Figueiredo Trigo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
basta a intervenção de um dos gerentes.

5.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quota
permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortizada.

6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, fica sujeita ao direito de
preferência dos sócios.

2 � Em caso de cessões de quotas a terceiros, será necessário o
consentimento prévio da sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social. Igualmente os sócios poderão
fazer suprimentos à sociedade nos termos a estabelecer em assembleia
geral.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovará o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142606

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO LOUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4289/
020327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 151/
270302.

Certifico que por escritura de 12 de Março de 2002 lavrada a
fl. 55 do livro de notas para escrituras diversas n.º 109 F no 2.º Car-
tório Notarial de Santarém entre: Agostinho Abel Meireles Carreira,
solteiro, maior e, Manuel João Meireles Carreira casado com Luísa
Maria Miranda Reis Duarte sob o regime da separação de bens foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Quinta do
Louco, L.da e tem a sua sede no lugar de Comeiras de Cima, freguesia
de Achete, concelho de Santarém.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
Sociedade criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a agricultura e pecuária.

ARTIGO 3.º

A Sociedade poderá adquirir participações no capital de outras so-
ciedades, em sociedade com o mesmo objecto ou objecto diferente
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

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,
uma de cada um dos sócios Agostinho Abel Meireles Carreira e Ma-
nuel João Meireles Carreira.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser exigíveis aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social na proporção das respectivas
quotas.

2 � Os sócios podem fazer à Sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições que vierem a ser acordados em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; feita porém a favor de
estranhos, dependerá do consentimento prévio da Sociedade, à qual
fica reservado, em primeiro lugar, e seguidamente aos sócios o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência da Sociedade, será exercida por ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos, sejam
de que natureza forem basta a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 9.º

Os gerentes poderão delegar, por procuração, um no outro poderes
de gerência, e a própria Sociedade, do mesmo modo, poderá consti-
tuir mandatários.
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ARTIGO 10.º

Fica expressamente proibida ao gerente a prestação de garantias
reais ou pessoais a dívidas de outras entidades tais como fianças, abo-
nações ou letras de favor, salvo se houver justificado interesse da
sociedade.

ARTIGO 11.º

Fica a Sociedade com a faculdade de amortizar a quota ou quotas
que sejam objecto de penhora, arresto, arrolamento, apreensão judi-
cial ou administrativa, pelo valor nominal respectivo.

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.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142605

AFOITO & ASSUNÇÃO � COMÉRCIO E ENGORDA
DE GADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2063/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 502179392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142602

FONTEVAL � SISTEMAS DE FILTRAGEM DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4161/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505740753.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142599

FIGUEIREDO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 683/
710708; identificação de pessoa colectiva n.º 500115737.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142597

GALERIA LIVROFESTA � ARTIGOS DE PAPELARIA
E NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3768/
000218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142596

ANTÓNIO BATALHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2835/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503170992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142595

CASA VÍTOR NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3065/
951127; identificação de pessoa colectiva n.º 503551783.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142592

J. GOMES & AURORA � SOCIEDADE AVÍCOLA,
PRODUÇÃO AGRÍCOLA ANIMAL ASSOCIADAS

E COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4073/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505542102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142591

AVIÁRIOS PAULO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4001/
010416; identificação de pessoa colectiva n.º 505432765.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142589

FERNANDO MANUEL DELGADO VENTURA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4080/
010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505577909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142587

LUÍS SOUSA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2604/
921015; identificação de pessoa colectiva n.º 502862793.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142636

PAULOTEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1149/
790123; identificação de pessoa colectiva n.º 500831440.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 604-(111)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142634

RUI MANUEL CORDEIRO GONÇALVES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4140/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505705257.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142633

TRANSPORTES DE MERCADORIAS VASCORMENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3458/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504168738.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142630

ELECTRO ALMEIDA & CABAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3723/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504745905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 1000142627

M. H. VITORINO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3271/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503871508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142582

O SALSA � RESTAURANTE E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3138/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503635553.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142580

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CITRICULTORES
DE ENTRE ÁGUAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 68/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504028103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142577

TRANSPORTES ESTRELA DA BICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2966/
950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503096717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142573

SCALIFRIO � CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2455/
920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502694939.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142570

VERMOTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MOTOS
E MOTOSERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1756/
860616; identificação de pessoa colectiva n.º 503679987.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142567

ACADÉMICO � CAFÉ, PASTELARIA E CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2984/
950322; identificação de pessoa colectiva n.º 503388750.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142565

J. COSTA & PALMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2571/
920814; identificação de pessoa colectiva n.º 502179740.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142563

GINÁSIO SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2204/
900621; identificação de pessoa colectiva n.º 502414839.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000142558

VILA NOVA DA BARQUINHA

POLICLÍNICA DE ANTÓNIO DE MATOS VALENTE
CENTRO MÉDICO VILA NOVA BARQUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 11/900308; identificação de pessoa colectiva
n.º 502303042; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
010924.

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

Aumento, redenominação, alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 4.º
Reforço de 602 410$, por incorporação de resultados transitados,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas: António de Matos Valente � 2500 euros; Maria

Paula de Albuquerque Sardinha de Matos Valente � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Cachado
Núncio dos Santos. 2001852037

SETÚBAL
BARREIRO

CLÍNICA RADIOLÓGICA DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1437/
920220; identificação de pessoa colectiva n.º 502711604;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 1 e 2/020830.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções do gerente Júlio Manuel de Sousa
Riesenberger, por destituição, em 29 de Agosto de 2002.

2.º Nomeação de gerente.
Data: 29 de Agosto de 2002.
Gerente nomeado: João Nunes Monteiro Feijão, casado, Rua de Eça

de Queirós, 28, 3.º, esquerdo, Barreiro.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876188

COVELO, PINTO & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 243/
720825; identificação de pessoa colectiva n.º 500079854; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/020201.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, tendo alterado o ar-
tigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros
cada, tituladas uma em nome de cada sócio.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876595

BORGES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1765/
940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503165980; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Redenominação do capital e alteração do contrato, tendo alterado
o artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de
24 939,90 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 12 469,95 euros cada uma, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância
Cardoso. 2000876544

BETEJO, SOCIEDADE DE BETÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2434/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 504233157; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/020304.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, tendo alterado o ar-
tigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e está representado por
10 000 acções ao portador, no valor unitário de 5 euros, integramen-
te subscrito e realizado em dinheiro, da seguinte forma: engenheiro
Vítor Paulo Malta Barbosa, 2800 acções; José Manuel Godinho Espa-
nhol, 1800 acções; engenheiro Joaquim Maria Godinho Veiga,
1800 acções; António Manuel Pulga Rosado, 1800 acções; Diogo José
Castelos, 1800 acções.

2 � As acções são ao portador e serão representadas por títulos
de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, podendo
as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada com o selo
branco da Sociedade.

O texto actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876536

ALVES & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757534; data da apresen-
tação: 010702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142263

AUTO ACESSÓRIOS DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2168;
identificação de pessoa colectiva n.º 503779989; data da apresen-
tação: 020702.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142631

PROARPA � ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2361;
data da apresentação: 020702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142629

PRIVATEGEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2490;
identificação de pessoa colectiva n.º 504404962; data da apresen-
tação: 030702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142626

TEAMGEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2824;
identificação de pessoa colectiva n.º 505214636; data da apresen-
tação: 030702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142624

TÁXIS LEBRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 22951;
identificação de pessoa colectiva n.º 500480222; data da apresen-
tação: 030702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142622

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 500645582; data da apresen-
tação: 030702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142620

ORTOFAR � ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1238;
identificação de pessoa colectiva n.º 502429813; data da apresen-
tação: 030702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142619

ALX FRUTAS � IMPORTAÇÃO E ABASTECIMENTO
DE FRUTAS DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1458;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743344; data da apresen-
tação: 040702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142617

MALHAS BATISTA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 501552448; data da apresen-
tação: 040702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142616

JOSÉ CARLOS VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2685;
data da apresentação: 040702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142614

DOCE QUENTE � CROISSANTERIA E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2256;
identificação de pessoa colectiva n.º 503945013; data da apresen-
tação: 020702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142644

AUTO TÁXIS A. FOLGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2851;
identificação de pessoa colectiva n.º 505325306; data da apresen-
tação: 020702.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142643

VIAGAR � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1314;
identificação de pessoa colectiva n.º 502530448; data da apresen-
tação: 150702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142641

4 S�S MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2957;
identificação de pessoa colectiva n.º 505642573; data da apresen-
tação: 150702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142640

GRENHA & TAVARES � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 555;
data da apresentação: 090702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142637

BALSEIRO DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 76/
610204; identificação de pessoa colectiva n.º 501103864; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/020620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto, redenominação e aumento de capital,
tendo alterado o artigo 5.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876480

MAXIMINO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 217/
611122; identificação de pessoa colectiva n.º 500557926; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/020612.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, com unificação de quotas, redenominação
e aumento de capital, tendo alterado o artigo 3.º que passa a ter a se-
guinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876501

JODIGRAFE � EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3166/
020826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020826.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JODIGRAFE � Equipamentos e
Acessórios para Artes Gráficas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quimiparque, armazém 42,
Edifício Mondego, 4-A, freguesia e concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização, importação e
exportação de acessórios e equipamentos para artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Maria
Vicência Garçoa Pacífico Ramalho, natural da freguesia de Terena (São
Pedro), concelho de Alandroal, casada com o segundo outorgante sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Luísa Tody,
lote 629-B, Fernão Ferro e João José Sousa Ramalho, natural da fre-
guesia de Tinalhas, concelho de Castelo, casado com a primeira
outorgante no indicado regime de bens e com ela residente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
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 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876510

TOSCANO & LEMOS � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3165/
0208222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020822.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Toscano & Lemos � Paste-
laria, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Sociedade União os
Franceses, 2-C, Lavradio, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

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 na exploração de estabelecimento
de pastelaria e bebidas. Venda de pão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Rui
Miguel Marques Lalanda Mendonça Toscano, divorciado, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua da Sociedade Democrática Os Franceses, 6, 5.º, esquerdo,
Lavradio e Patrícia da Silva Lemos, divorciada, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na mesma
morada do primeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
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 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876528

RENATO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 695;
identificação de pessoa colectiva n.º 501338063; data da apresen-
tação: 010702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142259

ATAGUIA PORTUGUESA DE VÁLVULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1898;
data da apresentação: 010702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142256

PREDIBOR � CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2628;
data da apresentação: 010702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142252

CARLOS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1724;
identificação de pessoa colectiva n.º 503127477; data da apresen-
tação: 010702.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142250

FRANCISCO PACHECO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2952;
identificação de pessoa colectiva n.º 505620120; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142246

SOFTEDUCA � INSTALAÇÕES TÉCNICAS
PARA EDUCAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2890;
identificação de pessoa colectiva n.º 505408210; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142238

TÁXIS ALMEIDA & CANTANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504540601; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142234

CENTRO OTORRINO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2222;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861286; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142231

JÚLIO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 608;
data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142225
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PROJECT VIRO � GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS
PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1367;
identificação de pessoa colectiva n.º 502599464; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142221

DECORFARMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2785/
000831; identificação de pessoa colectiva n.º 505022176; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, redenominação e aumento de capi-
tal, tendo alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia ge-
ral, a sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao limite de duas vezes o capital social.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142400

IDEAL ELÉCTRICA � PROJECTOS MONTAGENS
E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1533/
020921; identificação de pessoa colectiva n.º 502846984; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções dos gerentes Mamede Faruk Haider; Haúla
Faruk Haider; Nadia Faruk Haider; e Carina Faruk Haider, por terem
renunciado, em 20 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142398

MIOPIA � COMUNICAÇÃO VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2030/
960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503686158; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/020618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, redenominação e aumento de capi-
tal, tendo alterado os artigos 2.º (corpo), 3.º e 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

2.º

A sede social é na Rua de Miguel Pais, 48-A, freguesia e concelho
do Barreiro.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O objecto social consiste em agência de publicidade; gestão visual
de espaços, design gráfico, formação profissional, edição e publica-
ção electrónica e outras formas de comunicação visual.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 67 000 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel
Raimundo Neves; e uma quota do valor nominal de 33 000 euros,
pertencente ao sócio António Jorge Ruivo Solposto.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142396

ATM � ASSISTÊNCIA TOTAL EM MANUTENÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1313/
910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502530456;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 20; números e
datas das apresentações: 3/020315 e 1/020527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de José Afonso Gomes Figueiredo Costa,
por renúncia, ao cargo de membro do conselho de administração, em
19 de Março de 2001.

2.º Nomeação de João Maria Guimarães José de Melo, casado, Rua de
Luís Fernandes, 5, Lisboa, para membro do conselho de administração.

Data: 20 de Março de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142393

HELENA & FILIPA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2187/
970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503822779; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, tendo alterado o ar-
tigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota no valor de
4375 euros, pertencente à sócia Maria Helena Roxo Teixeira Martins; uma
quota no valor de 625 euros, pertencente à sócia Filipa Teixeira Martins.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao limite igual a 10 vezes o mesmo capital, quan-
do os interesses sociais assim o exigirem, devendo, porém, a respec-
tiva deliberação ser tomada em assembleia geral e obter a totalidade
dos votos correspondentes ao capital social.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142388

J. A. R. SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1910/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503385026; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Mudou a sede para o Parque Industrial da Quinta das Rebelas, lote 31,
freguesia de Santo André.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142385
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QUINTA DA MIGALHA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2765/
000714; identificação de pessoa colectiva n.º 504979337;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Mudou a sede para o Parque Industrial da Quinta das Rebelas, lote 31,
freguesia de Santo André.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142383

MACLE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS BARREIRENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1148/
891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502270080;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 5/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Mudou a sede para o Parque Industrial da Quinta das Rebelas, lote 31,
freguesia de Santo André.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142380

RODRIGUES & FILIPE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 547/
800520; identificação de pessoa colectiva n.º 500990654;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Mudou a sede para o Parque Industrial da Quinta das Rebelas, lote 31,
freguesia de Santo André.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142364

TOCOL � EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1224/
900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502413328;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 7/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Isaura Duarte Freire Oliveira, renunciou à gerência, em 22 de Maio
de 2002.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142362

J. XAVIER & DIAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 2705/000224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504827316; inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: 10 e 11/020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Alteração parcial do contrato, com unificação de quotas e au-
mento de capital, tendo alterado os artigos 4.º e 9.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 60 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 24 000 euros, pertencente ao sócio João António
Xavier da Silva; uma quota do valor nominal de 24 000 euros, per-
tencente ao sócio Ilídio Josefino dos Santos Dias; e uma quota do
valor nominal de 12 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Albuquerque do Couto.

9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social.

2.º Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: os sócios Ilídio Josefino dos Santos Dias e Vítor

Manuel Albuquerque do Couto.
Data: 20 de Maio de 2002.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142358

J. D. VARELA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2413/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504198076;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 9 e 10/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Mudou a sede para a Rua de Miguel Pais, 48, 1.º, D, freguesia e
concelho do Barreiro.

2.º Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Delfim Rodrigues Ferreira.
Data: 15 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142354

J. D. VARELA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2413/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504198076; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo alterado o § 1.º do artigo 4.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de dois dos gerentes.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142350

NUTRIQUIM � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3086/
020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505093294; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Data: 11 de Abril de 2002.
Conselho de administração: Francisco Xavier Lobo Cardoso

Quintela, casado, Rua da Emenda, 66, 2.º, Lisboa; José António Jesus
Silva de Magalhães, casado, Rua do Dr. José Moreira Querner, 304,
4.º, direito, Vila Nova de Gaia; e, Luís Jacinto Pereira, casado, Rua
Chen, 5, Olhos de Água, Quinta do Anjo.

Conselho fiscal: efectivo � Patrício, Mimoso e Mendes Jorge,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 42, Rua de Nogueira e
Sousa, 8, 1.º, Lisboa, representada por Joaquim Patrício da Silva, re-
visor oficial de contas n.º 320, casado; suplente � Alberto Arnauth
Ribeiro, casado, revisor oficial de contas n.º 298, Praça do Infante D.
Henrique, 3, 1.º, esquerdo, Loures.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142345

QUIMITÉCNICA � SERVIÇOS DE GESTÃO
E CONSULTORIA ECONÓMICA-FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3042/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 505583445; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerentes para o quadriénio de 2001-2004.
Gerentes nomeados: Francisco Xavier Lobo Cardoso Quintela, ca-

sado, Rua da Emenda, 66, 2.º, Lisboa; José António Jesus Silva de
Magalhães, casado, Rua do Dr. José Moreira Querner, 304, 4.º, direi-
to, Vila Nova de Gaia; e, Luís Jacinto Pereira, casado, Quinta do Anjo,
Rua Chen, 5, Olhos de Água.

Data: 4 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142342

QUIMITÉCNICA � SERVIÇOS COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1226/
900711; identificação de pessoa colectiva n.º 502413271; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 4/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Data: 22 de Março de 2002.
Conselho de administração: João Maria Guimarães José de Mello,

casado, Rua de Luís Fernandes, 5, Lisboa; Francisco Xavier Lobo
Cardoso Quintela, casado, Rua da Emenda, 66, 2.º, Lisboa; Alexandre
Pessoa Lucena e Valle, casado, Avenida do Infante Santo, 64, Lisboa;
Gonçalo Maria Guimarães José de Melo, casado, Estrada dos Ilhéus,
20, Manique, Alcabideche; Rui Alberto Nunes Teixeira, casado, Es-
trada Nacional 168, Gondomar; José António Jesus Silva de Maga-
lhães, casado, Rua do Dr. José Moreira Querner, 304, 4.º, direito, Vila
Nova de Gaia; e, Luís Jacinto Pereira, casado, Rua Chen, 5, Olhos
d�Água, Quinta do Anjo, Palmela.

Conselho fiscal: presidente � Fernando Luís Brazão Gonçalves,
casado, Rua de Luís Fernandes, 5, Lisboa; vogais � António Miguel
Castanheira Garcia, casado, Alameda de D. Afonso Henriques, 5.º, 4.º,
esquerdo, Lisboa; e, Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, n.º 42, Rua de Nogueira e Sousa, 8, 1.º,
Lisboa, representada por Joaquim Patrício da Silva, casado, revisor
oficial de contas n.º 320, Rua de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa;
suplente � Alberto Arnauth Ribeiro, casado, revisor oficial de con-
tas n.º 298, Rua de Nogueira e Sousa, 8, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142336

ARRÁBIDAFLORA � CENTRO DE JARDINAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3139/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504291750; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo alterado o n.º 1 do artigo 2.º
e o artigo 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Areia, freguesia de
Coina, concelho do Barreiro.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, hotelaria,
turismo e jardinagem, compra, venda e administração de prédios rústi-
cos e urbanos, sociais ou alheios e revenda dos adquiridos para esse fim,
administração de propriedades, gestão de parques empresariais, gestão
empresarial e imobiliária, por todas as formas permitidas por lei.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142333

ALEXANDRE & CORREIA SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2750/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504918737; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Exoneração do gerente Alfredo Alexandre Simões, em 24 de Ju-
nho de 2002.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142330

SERRANO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 863/
861024; identificação de pessoa colectiva n.º 501734961;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 6 e 7/020611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções dos gerentes Vítor Manuel Vasques Loreti
e Carmen Margarida de Oliveira Loreti, por terem renunciado, em
8 de Maio de 2002.

2.º Alteração parcial do contrato, com aumento de capital, tendo
alterado os artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
59 860 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 53 874 euros, pertencente ao sócio José Esteves Gonçal-
ves; e outra do valor nominal de 5986 euros, pertencente ao sócio
Manuel Messias Rodrigues Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios,
estando já nomeados gerentes, ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 2000876498
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CELCLARA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2067;
data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142210

TUBOTECTO � CANALIZAÇÕES E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2806;
identificação de pessoa colectiva n.º 505166593; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142207

IMOTIBA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505461463; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142203

TIBATRADE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1866;
identificação de pessoa colectiva n.º 502745789; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142198

ADITIVIDADE � CONTABILIDADE CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2570;
identificação de pessoa colectiva n.º 504443712; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142193

CRISTINA & PINHEIRO � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1751;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139416; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142190

GESTIMPACT � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 2959; identificação de pessoa colectiva n.º 505541378;
data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142187

ZOOM � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1971;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476439; data: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142180

CRISTINA & PINHEIRO � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 1751; identificação de pessoa colectiva n.º 503139416;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 5/020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Mudou a sede para o Loteamento Industrial, Quinta das Rebelas,
Rua C, lote 35, 20, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142160

AUDITFISCAL � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2084/
960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503645281; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Aumento e redenominação do capital social, tendo alterado o ar-
tigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Carlos Abrantes
Moreira da Costa e Paula Margarida Costa Esteves da Costa.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142156

ACADEMIA DE BELEZA PER DONNA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 2307/971210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504021028; inscrições n.os 4 e 5; números e data das
apresentações: 40 e 41/011228.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Aumento e redenominação do capital social, tendo alterado o
artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes à única sócia.

2.º Transformação de sociedade por quotas, em unipessoal, tendo
o contrato passado a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Academia de Beleza Per Donna �
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Pedro de Alcântara,
25, 1.º, esquerdo, no Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de cabeleireira, instituto
de beleza e estética.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representada por uma quota de valor igual nominal, per-
tencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142150

ARQUEDI � ARQUITECTURA E CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3028;
identificação de pessoa colectiva n.º 505900475; data: 160702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000142141

TECEQ � TECNOLOGIA, INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2218;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136700; data: 150702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância
Cardoso. 1000142139

MONTIJO

GIDEÃO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Montijo, Rua de José Joaquim Marques, 23, Montijo,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2852/
020522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020522.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

José Carlos Gouveia Ricardo, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Maria Elvira da silva Gouveia Ricardo, residente na
Rua da Cidade de Portimão, 225, no Montijo;

Maria Elvira da Silva Gouveia Ricardo, casado no indicado regime
com o primeiro outorgante, com ele residente;

Anabela Lopes Fortunato Tavares, casada no regime da comunhão
de adquiridos com António Domingos da Silva Tavares, residente na
Rua de Gago Coutinho, 50, 1.º, no Montijo;

Ana Paula da Silva Tavares, casada no regime da separação de
bens com Paulo Jorge Sousa Campos, residente na Avenida do In-
fante D. Henrique, 886, 2.º, direito, no Montijo; e

Ricardo José da Silva Gouveia, solteiro, maior, residente na Rua de
D. Francisco de Almeida, 9BL, Monte Gordo, Vila Real de Santo
António.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, formalizam uma sociedade anónima

com a firma GIDEÃO � Investimentos Imobiliários, S. A., que vai
ter sede na Rua de José Joaquim Marques, 23, freguesia e concelho do
Montijo, com o capital social de 250 000 euros, representado por
50 000 acções, no valor nominal de 5 euros cada uma, cujo contrato
se vai reger pelos artigos constantes do documento complementar,
elaborado nos termos do n.º 2, do artigo 64.º, do Código do Notariado,
cujo conteúdo declaram conhecer e aceitar, pelo que dispensam a sua
leitura.

O capital social foi subscrito e realizado, pela seguinte forma:
José Carlos Gouveia Ricardo e Maria Elvira da Silva Gouveia

Ricardo, com 10 000 acções cada um;
Anabela Lopes Fortunato Tavares e Ana Paula da Silva Tavares,

com 12 500 acções cada uma; e
Ricardo José da Silva Gouveia, com 5000 acções.

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIDEÃO � Investimentos
Imobiliários, S. A.

2 � A sua sede é na Rua de José Joaquim Marques, 23, freguesia e
concelho do Montijo.

3 � A administração pode livremente deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar ou
extinguir delegações, agências ou outras formas de representação em
Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda e administração de
imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim, gestão integrada de
grandes unidades económicas e industria de construção civil.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem duração indeterminada.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 250 000 euros e está representado por
50 000 acções, no valor nominal de 5 euros cada uma, encontrando-
-se integralmente subscrito e realizado em moeda.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e escriturais ou
não, livremente convertíveis, sendo quando for caso disso, represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 ou mais
acções.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 241 � 18 de Outubro de 2002 22 604-(121)

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação do órgão de administração, após parecer fa-
vorável do órgão de fiscalização poderá o capital social ser elevado,
por uma ou mais vezes, até ao limite de 200 000 euros.

2 � Na sua deliberação a administração fixará os termos e as con-
dições de cada aumento de capital, bem como a forma e os prazos de
subscrição a realizar.

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação do órgão de administração, a sociedade pode-
rá emitir obrigações, convertíveis ou não em acções.

2 � Na sua deliberação a administração fixará os termos e as con-
dições de cada emissão de obrigações, bem como a forma e os prazos
da subscrição a realizar.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, amor-
tizar acções nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se as acções a amortizar tiverem sido arrestadas, penhoradas,

arroladas ou por qualquer forma apreendidas em processo judicial ou
administrativo.

c) Quando o respectivo titular ou detentor praticar actos que per-
turbem a vida da sociedade.

2 � A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir, ad-
quirir acções próprias e sobre elas realizar todas as operações legal-
mente permitidas.

3 � As acções próprias pertencentes à sociedade não têm, enquanto
se mantiver essa titularidade quaisquer direitos sociais incluindo o de
participar em aumentos de capital, e não são consideradas para efei-
tos de votação ou de convocação da assembleia geral, apurando-se
sempre as maiorias em função dos votos do capital social, excluídas
essas acções.

4 � Por deliberação do órgão de administração, a sociedade pode,
ainda, adquirir ou alienar quaisquer participações em outras socieda-
des, com objecto social ou diferente do seu, e fazer sobre as mesmas
todas as operações que entender convenientes.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto, correspondendo um voto a cada acção, não havendo qualquer
limitação ao número de votos por cada accionista, quer ele interve-
nha por si, quer como procurador de outro ou outros accionistas.

2 � Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da
assembleia geral, desde que o comuniquem por simples carta assinada,
até ao momento do início da reunião.

3 � Os membros de todos os órgãos sociais também poderão estar
presentes nas assembleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos,
apresentar e discutir propostas, mas não terão, nessa qualidade, direi-
to de voto.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral e são
reelegíveis, podendo ser ou não accionistas.

SECÇÃO II

Do órgão de administração

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um adminis-
trador único ou, um conselho de administração, composto por 3, 5 ou
7 membros, eleitos quadrienalmente, conforme for deliberado em
assembleia geral, a qual procederá à sua eleição.

2 � O administrador único ou os membros do conselho de admi-
nistração prestarão ou não caução e terão ou não remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � O administrador único ou o conselho de administração terão
os mais amplos poderes de gestão e representará a sociedade, em juízo

e fora dele, incluindo os poderes para comprometer-se em árbitros,
confessar, desistir ou transigir em qualquer processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral, alienar e onerar bens móveis, imóveis ou direitos,
dar e tomar de arrendamento prédios e fracções autónomas, contrair
empréstimos e prestar garantias.

2 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores, a gestão corrente da sociedade, dentro dos limites da
lei e constituir mandatários nos termos que entender convenientes.

ARTIGO 12.º

1 � Havendo administrador único, a sociedade obriga-se pela res-
pectiva assinatura, ou de mandatários nos termos dos respectivos
mandatos.

2 � Havendo conselho de administração, a sociedade obriga-se:
a) No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente delega-

da quer em procuração, quer em acta, pela assinatura do respectivo
mandatário ou administrador delegado.

b) No que respeita aos demais actos de administração, pela assina-
tura de dois administradores, sendo sempre uma delas a do adminis-
trador José Carlos Gouveia Ricardo.

ARTIGO 13.º

As deliberações do conselho de administração, quando existir, se-
rão tomadas pela maioria dos votos presentes ou representados, ten-
do o presidente voto de qualidade.

SECÇÃO III

Do órgão de fiscalização

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será entregue a um fiscal único, efecti-
vo e suplente, ou a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, eleitos quadrienalmente em assembleia geral,
a qual designará um presidente.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, a administração elaborará o

balanço, o relatório de gestão e as contas do exercício e a demonstra-
ção dos resultados, os quais juntamente com o relatório sobre o esta-
do e a evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação dos
resultados serão apresentados ao órgão de fiscalização e à assembleia
geral.

ARTIGO 16.º

Os lucros líquidos terão a aplicação que for deliberada em assembleia
geral, deduzidas as verbas por lei obrigatoriamente destinadas ao fun-
do de reserva.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei, me-
diante deliberação da assembleia geral por maioria de três quartos dos
votos.

ARTIGO 18.º

1 � Serão liquidatários os membros da administração que estive-
rem em exercício no momento, salvo se houver deliberação da
assembleia geral em sentido contrário.

2 � Depois de satisfeitos os direitos dos credores sociais, poderá o
activo restante ser partilhado em espécie pelos respectivos sócios.

Declaram, ainda, que os membros dos órgãos sociais da sociedade,
para o quadriénio de 2002-2005, são os seguintes:

Conselho de administração: José Carlos Gouveia Ricardo, atrás iden-
tificado; vogais � Anabela Lopes Fortunato da Silva Tavares, atrás
identificada; e, António Domingos da Silva Tavares, casado, residen-
te com a terceira outorgante.

Fiscal único: efectivo � Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, n.º 103, com sede na Avenida das Tulipas,
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10, rés-do-chão, B, em Miraflores, Algés, Oeiras, aqui representada
pelo sócio Manuel Alberto Gaspar Soares, revisor oficial de contas
n.º 807, casado e residente na Rua de Julieta Ferrão, 12-304, em Lis-
boa; suplente � Dr. Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz, revisor
oficial de contas n.º 821, casado, residente na Rua de Brito Pais, 8,
4.º, esquerdo, em Algés.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000091506

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

PADARIA PASTELARIA «DOS PRADOS», L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 486/
990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504527711;
data: 26072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 2001698216

PONTE DA BARCA

CANTO MOREIRA & SOUSA � TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Tamente, freguesia de Entre Ambos os Rios,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 249/20020313; identificação de pessoa colectiva n.º 506064271;

inscrições n.os 3 e 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 2, 3 e 4/20020923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) O sócio Joaquim da Silva Sousa, renunciou à gerência, em 13 de
Setembro de 2002, por cessão;

b) Nomeada gerente a sócia Beatriz Gonçalves Vieira da Silva
Moreira, por deliberação de 13 de Setembro de 2002; e

c) Foi alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º n.º 1, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros,
uma de cada um dos sócios José Armindo do Canto Moreira e Beatriz
Gonçalves Vieira da Silva Moreira.

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001780060

VILA REAL
BOTICAS

CURIÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 5/
880105; identificação de pessoa colectiva n.º 501916024; entrega
n.º 2/20020718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas, rela-
tivamente ao exercício de 2001.

24 de Setembro de 2002. � A  Conservadora, Ana Lúcia Pereira
da Costa Soares. 1000142174
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