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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

CASA DO BENFICA DO CONCELHO DE CONDEIXA

Certifico que, no dia 26 de Setembro de 2002, lavrada a fls. 88 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 162-D, do
Cartório Notarial de Condeixa-a-Nova, foi lavrada uma escritura de cons-
tituição de associação, denominada Casa do Benfica do Concelho de
Condeixa, com sede na vila, freguesia e concelho de Condeixa-a-Nova,
a qual tem por finalidade: promover a elevação intelectual e física
dos seus associados; promover a defesa do bom nome, prestígio e in-
teresse do Sport Lisboa e Benfica; promover o benfiquismo, fomen-
tando a captação de novos sócios para o Sport Lisboa e Benfica; con-
tribuir, localmente, para as boas relações do Sport Lisboa e Benfica
com os outros clubes desportivos e demais entidades; manter a mais
estreita colaboração e solidariedade para com o Sport Lisboa e Benfica,
no respeito pelos seus estatutos e regulamentos.

Está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, António José
Couceiro Rodrigues. 3000074908

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FAZENDENSE

Anúncio

Execução do Campo de Futebol e Arrelvamento Sintético

1 � Entidade adjudicante. � Associação Desportiva Faezndense,
Rua do Marechal Carmona, 2080-587 Fazendas de Almeirim, com o
telef. 243509917 e telefax 243509917.

2 � Modalidade do concurso. � Concurso limitado, com publica-
ção de anúncio nos termos do artigo 123.º, do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

3 � Local de execução, designação e natureza dos trabalhos:
a) Local de execução: Fazendas de Almeirim;
b) Designação da empreitada: execução do Campo de Futebol e

Arrelvamento Sintético.
Natureza e extensão dos trabalhos: os trabalhos são compostos por

movimentação de terras, sistema de drenagem, arrelvamento sintéti-
co, iluminação e balneários.

Preço base do concurso: 504 000 euros, excluído o IVA.
4 � Prazo de execução da obra. � O prazo de execução da obra é

de 90 dias.
5 � Modalidade jurídica da Associação. � Podem concorrer em-

presas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se consti-
tuírem juridicamente em consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

6 � Data, local e modo de apresentação dos pedidos de participação:
a) Os pedidos de participação deverão ser entregues até às 17 ho-

ras do vigésimo primeiro dia a contar do dia seguinte ao da publica-
ção do anúncio no Diário da República, e deverão ser enviadas por
correio, sob regime e com aviso de recepção, ou entregues em mão,

contra recibo. A audiência prévia realizar-se-á no décimo quinto dia
útil a seguir à data de apresentação dos pedidos de participação, pelas
15 horas, com as interrupções que se verificarem necessárias ao de-
senvolvimento da audiência, no local indicado na alínea b), do n.º 6.
Serão convidados cinco empresas para apresentação das propostas;

b) Os pedidos de participação, deverão ser enviados para a Câmara
Municipal de Almeirim, Rua do 5 de Outubro, 2080-052 Almeirim,
telef.: 243594100, fax: 243594;

c) Os pedidos de participação, bem como os documentos que as
acompanham, deverão ser redigidas em língua portuguesa.

7 � Abertura das propostas:
a) Os convites aos concorrentes seleccionados serão enviados no

dia útil posterior à data da audiência prévia;
b) Somente podem intervir no acto público do concurso, os con-

correntes e as pessoas por si credenciadas e mandatadas expressamente
para o efeito;

c) As propostas deverão ser entregues vinte e um dias após a re-
cepção dos convites;

d) Esse acto terão lugar no dia útil imediato ao da apresentação
das propostas, pelas 15 horas, na sala de sessões da Câmara Munici-
pal de Almeirim.

8 � Cauções e garantias exigidas. � As cauções ou garantias são
as indicadas em conformidade com os artigos 113.º e 114.º, do De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

9 � Tipo de empreitada. � A empreitada por série de preços nos
termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e o seu
pagamento será efectuado, nos termos do artigo 21.º do mesmo di-
ploma em situações mensais, conforme medição dos trabalhos reali-
zados. Projecto confirmado pelo QCA III.

10 � a) O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas, deverá conter as seguintes autorizações: 14.ª subcategoria da
3.ª categoria, no valor global da proposta; 1.ª, 5.ª, 9.ª, 10.ª e
13.ª subcategorias da 1.ª categoria; 1.ª e 4.ª subcategorias da 3.ª cate-
goria; 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria; e 2.ª, 9.ª e
14.ª subcategorias da 6.ª categoria, nas classes correspondentes à par-
te dos trabalhos à que respeitam.

Relativamente a estas últimas e desde que não seja posto em causa
o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 5/99, de 2 de
Março, e sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 11.2, o concor-
rente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.

Nesse caso, deve anexar à proposta as declarações de compromis-
so dos subempreiteiros possuidores das autorizações respectivas;

b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de
obras públicas, emitido pelo IMOPPI, devem apresentar certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros, aprovados nos termos
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes, o qual indicará os elementos de referência relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade téc-
nica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista;

c) Avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes.

Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, eco-
nómica e técnica nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
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Devendo portando apresentar a documentação prevista nos arti-
gos 67.º, 68.º e 69.º do mesmo regime.

Capacidade financeira e económica. � A fixação de critérios de
avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para
a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referências constantes da Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro, com a alteração efectuada pela Portaria n.º 509/2002, de
30 de Abril, publicada ao abrigo do n.º 4 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março.

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, os valores de referência dos
indicadores têm em conta a evolução dos três últimos exercícios (1998,
1999 e 2000) e são calculados através da média desses anos.

Os concorrentes devem apresentar os três indicadores com o valor
das médias do quartil inferior previsto nessa portaria:

Indicadores Fórmula de cálculo Valores mínimos
(Percentagem)

Liquidez geral .......... Existências+disponibilidades 103,85
dívidas a terceiros a curto
prazo/passivo a curto prazo

Autonomia financeira Capitais próprios/activo líquido 9,85
total

Grau de cobertura do Capitais permanentes/imobi- 115,69
imobilizado lizado líquido

Capacidade técnica. � Na avaliação da capacidade técnica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso, deverão ser
adoptados os seguintes critérios:

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

b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar
na obra, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas
exigências técnicas;

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

11 � Critérios de adjudicação/análise das propostas. � Após a análi-
se das propostas apresentadas, a adjudicação será efectuada à proposta
economicamente mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º, do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes factores de
apreciação das propostas, por ordem decrescente de importância:

a) Valia técnica da proposta;
b) Preço e condições financeiras.
Ponderação dos factores. � A fim de se fazer intervir estes facto-

res na classificação final dos concorrentes, será atribuída aos mesmos
a seguinte pontuação:

a) Valia técnica da proposta: 60%.
A valia técnica das propostas determina-se pela análise da memó-

ria descritiva e justificativa, o programa de trabalhos, a qualidade dos
materiais a aplicar em obra, a adequação do pessoal e equipamento a
incorporar em obra.

b) Preço, condições financeiras: 40%.
Na análise deste critério, será ponderado o preço total, nota justi-

ficativa do preço proposto e plano de pagamentos.
12 � Não serão admitidas propostas variantes ao projecto ou parte dele.
O prazo de validade das propostas será de 66 dias contados da data

do acto público do concurso.

7 de Outubro de 2002. � O Presidente, António Botas Moreira.
1000148302

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 DA LIXA N.º 1

Estatutos

CAPÍTULO I
Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais da Escola EB1 da Lixa n.º 1, também de-
signada abreviadamente por APEBLIXA, congrega e representa os
pais da Escola EB1 da Lixa n.º 1.

ARTIGO 2.º

A APEBLIXA é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEBLIXA, tem a sua sede social na Escola EB1 da Lixa n.º 1,
na freguesia das Medas, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A APEBLIXA, exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APEBLIXA:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que pais e

encarregados de educação, possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Pugnar por uma política de ensino que respeite e promova os
valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APEBLIXA:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à Escola, à educação e à cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da Escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da Escola, no período es-

colar e nos tempos livres, em áres de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural;

d) Promover reuniões com os órgãos e administração e gestão da
Escola, designadamente, para acompanhar a participação dos pais na
actividade da Escola;

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

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APEBLIXA, os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se ins-
crevam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

APEBLIXA;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APEBLIXA;
c) Utilizar os serviços da APEBLIXAJIJ, para a resolução dos pro-

blemas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito defi-
nido no artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEBLIXA;
e) Apresentar sugestões ou projectos que julguem úteis aos fins da

APEBLIXA.
ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar e cumprir o estipulado nos presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para as quais forem

convocados;
c) Aceitar e exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a quota que for fixada em assembleia geral;
e) Cooperar nas actividades da APEBLIXA;
f) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a inteira

realização dos fins da APEBLIXA;
g) Disponibilizar-se para integrar os diversos órgãos de gestão no

agrupamento a que a Escola pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) os que o solicitem por escrito;
b) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
c) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 25 de Outubro de 2002 23 168-(5)

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

b) O pai e a mãe pode tomar parte juntamente nas assembleias
gerais, mas o direito a voto apenas poderá ser exercido por um deles,
o qual, para o efeito, será considerado o encarregado da educação,
independentemente do número de filhos que frequente a Escola.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo).

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro-secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, 30 dias após o
início de cada ano lectivo, para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de 10 dias, por circular enviada a todos os associados
e aviso afixado na Escola, indicando a data, hora e local em que terá
lugar, bem como a ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais: a mesa da

assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da APEBLIXA em federações e

ou confederações de associações similares;
f) Dissolver a APEBLIXA;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

a) A APEBLIXA, será gerida por uma direcção, constituída por: um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
número ímpar de vogais, num total mínimo de cinco associados.

b) O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou impedi-
mento.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEBLIXA;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APEBLIXA;
d) Manter informados os associados sobre as actividades da

APEBLIXA;
e) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
f) Representar a APEBLIXA;
g) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
h) Admitir e propor a exoneração de associados.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente receitas da APEBLIXA:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A APEBLIXA só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou a do te-
soureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APEBLIXA serão obrigatoria-
mente depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria
da Associação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APEBLIXA, depois de satisfei-
to o passivo, reverterá integralmente o favor da entidade que a
assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APEBLIXA, corresponde ao período que decorre
entre duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais, exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APEBLIXA, e a
primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma
comissão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

ARTIGO 32.º

A APEBLIXA, só será dissolvida por decisão de, pelo menos, três
quartos dos seus associados, em assembleia geral, convocada para o
efeito.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074971

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

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de In-
fância do Baixinho, também designada abreviadamente por APJIB,
congrega e representa os pais e encarregados de educação do Jardim de
Infância do Baixinho.

ARTIGO 2.º

A APJIB é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ilimi-
tada, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos omissos, pela
lei geral.
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ARTIGO 3.º

A APJIB, tem a sua sede social no Jardim de Infância do Baixinho,
na freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A APJIB, exercerá as suas actividades sem subordinação a qualquer
ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APJIB:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que pais e

encarregados de educação, possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Pugnar por uma política de ensino que respeite e promova os
valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APJIB:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à Escola, à educação e à cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da Escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da Escola, no período es-

colar e nos tempos livres, em áreas de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural;

d) Promover reuniões com os órgãos e administração e gestão da
Escola, designadamente, para acompanhar a participação dos pais na
actividade da Escola;

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

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APJIB, os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

APJIB;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APJIB;
c) Utilizar os serviços da APJIB, para a resolução dos problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no
artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APJIB;
e) Apresentar sugestões ou projectos que julguem úteis aos fins da

APJIB.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar e cumprir o estipulado nos presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para as quais forem

convocados;
c) Aceitar e exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem

eleitos;
d) Pagar a quota que for fixada em assembleia geral;
e) Cooperar nas actividades da APJIB;
f) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a inteira

realização dos fins da APJIB;
g) Disponibilizar-se para integrar os diversos órgãos de gestão no

agrupamento a que a Escola pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que o solicitem por escrito;
b) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
c) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

b) O pai e a mãe pode tomar parte juntamente nas assembleias
gerais, mas o direito a voto apenas poderá ser exercido por um deles,
o qual, para o efeito, será considerado o encarregado da educação,
independentemente do número de filhos que frequente a Escola.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo).

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro-secretário e este pelo segundo-secretário.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, 30 dias após o
início de cada ano lectivo, para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de 10 dias, por circular enviada a todos os associados
e aviso afixado na Escola, indicando a data, hora e local em que terá
lugar, bem como a ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais: a mesa da

assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

cia;
e) Apreciar e votar a integração da «sigla» em federações e ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a APJIB;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.

ARTIGO 19.º

a) A APJIB, será gerida por uma direcção, constituída por: um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
número ímpar de vogais, num total mínimo de cinco associados.

b) O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou impedi-
mento.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APJIB;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APJIB;
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d) Manter informados os associados sobre as actividades da APJIB;
e) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
f) Representar a APJIB;
g) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
h) Admitir e propor a exoneração de associados.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente receitas da APJIB:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A APJIB só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou a do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APJIB serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da As-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APJIB, depois de satisfeito o passivo,
reverterá integralmente o favor da entidade que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APJIB, corresponde ao período que decorre entre
duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais, exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APJIB, e a primei-
ra assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma comissão
instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

ARTIGO 32.º

A APJIB, só será dissolvida por decisão de, pelo menos, três quartos
dos seus associados, em assembleia geral, convocada para o efeito.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074970

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE CIMO DE VILA N.º 1

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB1 Cimo de Vila n.º 1, também designada abreviadamente por

APECV, congrega e representa pais e encarregados de educação da
Escola EB1 do Cimo de Vila n.º 1.

ARTIGO 2.º

A APECV é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ili-
mitada, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APECV, tem a sua sede social na Escola EB1 Cimo de Vila n.º 1,
na freguesia de Melros, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A APECV, exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APECV:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que pais e

encarregados de educação, possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Pugnar por uma política de ensino que respeite e promova os
valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APECV:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à Escola, à educação e à cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da Escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da Escola, no período es-

colar e nos tempos livres, em áres de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural;

d) Promover reuniões com os órgãos e administração e gestão da
Escola, designadamente, para acompanhar a participação dos pais na
actividade da Escola;

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APECV, os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

APECV;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APECV, os

serviços da APECV para a resolução dos problemas relativos aos seus
filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no artigo 5.º;

c) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APECV;
d) Apresentar sugestões ou projectos que julguem úteis aos fins da

APECV.
ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar e cumprir o estipulado nos presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para as quais forem

convocados;
c) Aceitar e exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem

eleitos;
d) Pagar a quota que for fixada em assembleia geral;
e) Cooperar nas actividades da APECV;
f) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a inteira

realização dos fins da APECV;
g) Disponibilizar-se para integrar os diversos órgãos de gestão no

agrupamento a que a Escola pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que o solicitem por escrito;
b) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
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c) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a
ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

b) O pai e a mãe pode tomar parte juntamente nas assembleias
gerais, mas o direito a voto apenas poderá ser exercido por um deles,
o qual, para o efeito, será considerado o encarregado da educação,
independentemente do número de filhos que frequente a Escola.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo).

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro-secretário e este pelo segundo.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, 30 dias após o
início de cada ano lectivo, para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de 10 dias, por circular enviada a todos os associados
e aviso afixado na Escola, indicando a data, hora e local em que terá
lugar, bem como a ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais: a mesa da

assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da APECV, em federações e ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a APECV;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

a) A APECV, será gerida por uma direcção, constituída por: um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
número ímpar de vogais, num total mínimo de cinco associados.

b) O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou impedi-
mento.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APECV;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APECV;
d) Manter informados os associados sobre as actividades da APECV;

e) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas
anuais para discussão e aprovação;

f) Representar a APECV;
g) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
h) Admitir e propor a exoneração de associados.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente receitas da APECV:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A APECV só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou a do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APECV serão obrigatoriamen-
te depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da
Associação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APECV, depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente o favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APECV, corresponde ao período que decorre entre
duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais, exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APECV, e a pri-
meira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma co-
missão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

ARTIGO 32.º

A APECV, só será dissolvida por decisão de, pelo menos, três quar-
tos dos seus associados, em assembleia geral, convocada para o efeito.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074969

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

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância de Jancido, também designada abreviadamente por APJIJ,
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congrega e representa pais e encarregados de educação do Jardim de
Infância de Jancido.

ARTIGO 2.º

A APJIJ é uma instituição sem fins lucrativos, com duração ilimi-
tada, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos omissos, pela
lei geral.

ARTIGO 3.º

A APJIJ, tem a sua sede social no Jardim de Infância de Jancido,
na freguesia de Jancido, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A APJIJ, exercerá as suas actividades sem subordinação a qualquer
ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APJIJ:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que pais e

encarregados de educação, possam cumprir integralmente a sua mis-
são de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Pugnar por uma política de ensino que respeite e promova os
valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APJIJ:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à Escola, à educação e à cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da Escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da Escola, no período es-

colar e nos tempos livres, em áreas de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural;

d) Promover reuniões com os órgãos e administração e gestão da
Escola, designadamente, para acompanhar a participação dos pais na
actividade da Escola;

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APJIJ, os pais e os encarregados de educação dos
alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscrevam na
Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as actividades da APJIJ;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APJIJ;
c) Utilizar os serviços da APJIJ, para a resolução dos problemas

relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no
artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APJIJ;
e) Apresentar sugestões ou projectos que julguem úteis aos fins da APJIJ.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar e cumprir o estipulado nos presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para as quais forem

convocados;
c) Aceitar e exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem

eleitos;
d) Pagar a quota que for fixada em assembleia geral;
e) Cooperar nas actividades da APJIJ;
f) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a inteira

realização dos fins da APJIJ;
g) Disponibilizar-se para integrar os diversos órgãos de gestão no

agrupamento a que a Escola pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que o solicitem por escrito;
b) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;

c) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a
ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da APJIJ: a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

b) O pai e a mãe pode tomar parte juntamente nas assembleias
gerais, mas o direito a voto apenas poderá ser exercido por um deles,
o qual, para o efeito, será considerado o encarregado da educação,
independentemente do número de filhos que frequente a Escola.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo).

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo primei-
ro-secretário e este pelo segundo-secretário.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, 30 dias após o
início de cada ano lectivo, para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de 10 dias, por circular enviada a todos os associados
e aviso afixado na Escola, indicando a data, hora e local em que terá
lugar, bem como a ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais: a mesa da

assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da «sigla» em federações e ou

confederações de associações similares;
f) Dissolver a APJIJ;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

a) A APJIJ, será gerida por uma direcção, constituída por: um pre-
sidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um nú-
mero ímpar de vogais, num total mínimo de cinco associados.

b) O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou impedi-
mento.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APJIJ;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APJIJ;
d) Manter informados os associados sobre as actividades da APJIJ;
e) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 247 � 25 de Outubro de 200223 168-(10)

f) Representar a APJIJ;
g) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
h) Admitir e propor a exoneração de associados.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar, periodicamente a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente receitas da APJIJ:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A APJIJ só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois membros
da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou a do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APJIJ serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da As-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APJIJ, depois de satisfeito o
passivo, reverterá integralmente o favor da entidade que a assembleia
geral determinar.

CAPÍTULO V
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APJIJ, corresponde ao período que decorre entre
duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais, exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APJIJ, e a primeira
assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma comissão
instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

ARTIGO 32.º

A APJIJ, só será dissolvida por decisão de, pelo menos, três quartos
dos seus associados, em assembleia geral, convocada para o efeito.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074968

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

DA ESCOLA DO ALQUEIDÃO DE OURÉM

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, natureza e afins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância e 1.º Ciclo da Escola do Alqueidão de Ourém, é uma institui-
ção sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede na

Escola do Alqueidão, sita na freguesia de Nossa Senhora da Piedade,
concelho de Ourém, que se rege pelos presentes estatutos e, nos casos
omissos, pela lei das associações e pela lei geral.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objecto: fazer inteira ligação entre os pais
e a Escola, na mútua missão de educar e promover a adequada ocupa-
ção dos tempos livres dos seus filhos e educandos, numa perspectiva
de promoção dos valores da cidadania e do associativismo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Compete à Associação no estrito cumprimento do seu objecto
social:

a) Fazer-se representar no conselho pedagógico e consultivo da
Escola, pelo seu presidente ou pessoa que legalmente o represente;

b) Tomar iniciativa e ou colaborar nas iniciativas da direcção da
Escola e as associações nela existentes, com vista à realização de
actividades circum-escolares de natureza desportiva, cultural e social;

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

d) Prevenir situações injustas ou lesivas dos educandos, analisando-as
e propondo a solução mais adequada;

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

f) Promover contactos com outras associações congéneres de âm-
bito local, regional ou nacional, no sentido de integrar a sua acção
num contexto mais amplo, fomentando a realização de programas de
interesse comum, podendo filiar-se em qualquer organização, nacio-
nal ou internacional, representativa do movimento das associações
de pais;

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

h) Promover a satisfação das necessidades escolares, recorrendo,
sempre que necessário, às entidades oficiais ou privadas, para reforço
da sua acção;

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

j) Promover reuniões da Associação com a direcção pedagógica,
sempre que as necessidades e as circunstâncias o requeiram.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

a) São associados, por direito próprio, os pais ou encarregados de
educação dos alunos da Escola do Alqueidão, devidamente inscritos
na Associação.

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

ARTIGO 6.º

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

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

regulamento interno, se o houver ou segundo as instruções e autori-
zações expressas pela direcção da Associação;

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

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

f) Requerer a reunião da assembleia geral nos termos destes estatutos;
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g) Recorrer em assembleia geral, das decisões da direcção que pes-
soalmente lhes digam respeito, podendo requisitar para o efeito e para
esse momento, as actas das reuniões daquele órgão referentes a este
assunto.

ARTIGO 7.º

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

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

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

sempre, na medida das suas possibilidades, para a realização dos ob-
jectivos que a mesma se propõe atingir;

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

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

ARTIGO 8.º

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

será apresentada em assembleia geral;
b) Os que, de modo grave e ostensivo, faltarem ao cumprimento

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

c) Os que deixam de ter filhos ou educandos na Escola.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

no gozo dos seus direitos sociais e constitui o órgão soberano da
Associação;

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

c) Quando convidados para tal, poderão assistir às assembleias ge-
rais um ou mais membros da direcção pedagógica da Escola, sem di-
reito a voto.

ARTIGO 11.º

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

postas de alteração dos mesmos;
b) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais da Associação;
c) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais e o respectivo

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

periodicidade de pagamento;
e) Discutir e aprovar o plano anual de actividades da Associação,

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

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

g) Alterar os estatutos.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido do presi-
dente da mesa da assembleia geral, da direcção e ou do conselho fiscal
ou por pedido subscrito por um número de 10% dos associados no
pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral, será convocada com, pelo menos, oito dias de
antecedência, por meio de circular remetida a cada um dos associa-
dos, na qual será indicados o valor, a hora e o local de reunião, bem

como a respectiva ordem de trabalhos. Será ainda feito aviso público,
afixado com a antecedência idêntica no átrio da Escola.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral extraordinária, será convocada pelos meios do
artigo anterior, mas com a antecedência mínima de 48 horas.

ARTIGO 16.º

Das convocações das assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, será
antecipadamente informado o conselho directivo da Escola em confor-
midade com a lei.

ARTIGO 17.º

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

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

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

ARTIGO 18.º

A assembleia geral poderá optar por sua decisão, o sistema de vo-
tação para cada caso, sendo no entanto obrigatório o voto secreto e
directo para:

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

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

ARTIGO 19.º

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

b) As deliberações sobre a alteração dos estatutos requerem voto
favorável de 50% dos associados presentes em assembleia geral ex-
pressamente convocada para o efeito.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

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

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

São atribuições da direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
b) Elaborar o plano anual de actividades da Associação e apresentá-lo

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

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

de que este possa necessitar para o desempenho das suas funções;
e) Admitir novos sócios;
f) Propor à assembleia geral a exclusão de quaisquer associados;
g) Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações;
h) Executar a Associação, perante a direcção pedagógica, conselho

pedagógico, conselho de direcção e conselho consultivo, bem como junto
de outras entidades.

ARTIGO 24.º

A direcção reunirá sempre que o seu presidente ou a maioria dos
seus membros o julguem necessário.

ARTIGO 25.º

A direcção poderá solicitar, quando julgar necessário, a presença nas
suas reuniões do presidente do conselho fiscal ou da assembleia geral.
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ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

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

alunos da Escola, sócios efectivos e não efectivos da Associação, bem
como encontros com a direcção pedagógica, professores, directores
de turma, alunos e pessoal auxiliar e administrativo, no sentido de
auscultar e encontrar soluções para todos os problemas que se depa-
rem a nível da Escola;

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

c) Rubricar os livros;
d) Presidir às reuniões da direcção;
e) Assinar com o tesoureiro os documentos de receita e despesa;
f) Resolver sobre os assuntos que não possam pela sua natureza ou

urgência, aguardar a resolução da direcção, mas que esta deverá recti-
ficar na reunião imediata;

g) Colaborar com os órgãos de gestão do Agrupamento.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal será constituído por um presidente e dois vogais,
eleitos por um ano lectivo.

ARTIGO 29.º

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

em ordem e de modo a traduzir a situação financeira da Associação;
b) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias das despesas

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

ou da direcção.

ARTIGO 30.º

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

CAPÍTULO IV

O regime financeiro

ARTIGO 31.º

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

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

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

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 32.º

1 � Todos os cargos sociais, serão exercidos gratuitamente.
2 � Os membros dos órgãos sociais que, voluntária ou forçosamen-

te, percam a sua qualidade de associados, cessam automaticamente os
respectivos mandatos, sem prejuízos da prestação de contas a que esti-
verem obrigados.

ARTIGO 33.º

A Associação por proposta da direcção ou de outro órgão, devida-
mente sancionada em assembleia geral, poderá federar-se com quais-
quer outras associações congéneres, sem perda da sua independência
de princípios e objectivos.

ARTIGO 34.º

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

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

te de ordem económica e financeira, pelas assinaturas conjuntas do
presidente e do presidente ou, no caso de impedimento destes ou de
algum deles, pelas assinaturas conjuntas de três membros da direcção.

ARTIGO 35.º

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

ARTIGO 36.º

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

ARTIGO 37.º

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074966

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

DO 1.º CICLO DO E. B. DAS PONTES S. VERÍSSIMO

Alteração de estatutos

No dia 24 de Julho de 2002, na Rua de Fernão de Magalhães, 344-A,
no 1.º Cartório Notarial de Barcelos, perante mim, Jorge Carlos Ser-
ro da Costa e Silva, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes Jorge Manuel Pais Durães, casado, natural de Angola e
residente na Rua da Escola, freguesia de Tamel (São Veríssimo), con-
celho de Barcelos; Joaquim Martins Duarte, casado, natural da dita
freguesia de Tamel (São Veríssimo), onde reside na Rua da Escola; e,
José Augusto da Silva Martins, casado, natural da dita freguesia de
Tamel (São Veríssimo), onde reside na Rua de São Pedro, os quais
outorgam na qualidade de presidente, vice-presidente e tesoureiro da
direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim
de Infância e Escola do 1.º Ciclo do E. B. das Pontes S. Veríssimo,
com sede nas instalações da Escola, na Rua da Escola, freguesia de
Tamel (São Veríssimo), concelho de Barcelos, no uso dos poderes que
lhes forem conferidos na reunião da assembleia geral de 31 de Maio
último, de cuja acta arquivo fotocópia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 7420696, de 16 de Novembro de 2001,
8265944, de 10 de Novembro de 2000 e 5953313, de 2 de Maio de
1996, todos emitidos em Lisboa e a qualidade em que intervêm pela
fotocópia da acta já atrás arquivada.

Declararam todos os outorgantes que, em cumprimento do deliberado
naquela assembleia geral, alteram os estatutos da Associação, denominada
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância e
Escola do 1.º Ciclo do E. B. das Pontes S. Veríssimo, que constam de um
documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do artigo 64.º,
do Código do Notariado, nos termos constantes dos artigos seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Jardim de
Infância e Escola do 1.º Ciclo do E. B. das Pontes S. Veríssimo, é
uma instituição sem fins lucrativos, constituída pelos pais e encarre-
gados de educação dos alunos da Escola e Jardim de Infância que nela
se queiram inscrever.

ARTIGO 2.º

A Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Jardim de
Infância e Escola do 1.º Ciclo do E. B. das Pontes S. Veríssimo, cons-
titui-se por tempo indeterminado e tem a sua sede nas instalações da
Escola, na Rua da Escola, freguesia de Tamel São Veríssimo-Barcelos.

ARTIGO 3.º

A Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Jardim de
Infância e Escola do 1.º Ciclo do E. B. das Pontes S. Veríssimo, tem
por objectivo o apoio a actividades escolares, desenvolvimento das
relações família-escola; criação de infra-estruturas de apoio à estadia
na Escola, cantina e entretenimento escolar.

ARTIGO 4.º

A Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Jardim de
Infância e Escola do 1.º Ciclo do E. B. das Pontes S. Veríssimo, terá
como campo de acção a área pedagógica da Escola e Jardim de Infância.
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ARTIGO 5.º

Os órgãos directivos da Associação, são: a assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

CAPÍTULO II
ARTIGO 6.º

Haverá duas categorias de associados:
1) Honorários � as pessoas que, através de serviços dêem contri-

buição, como tal reconhecida e proclamada pela assembleia geral;
2) Efectivos � as pessoas que se proponham colaborar na realiza-

ção dos fins da Associação, obrigando-se ao pagamento de quota
mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

termos do n.º 3 do artigo 29.º;
d) Examinar os livros, relatórios, contas e demais documentos, desde

que os requeiram por escrito, com antecedência mínima de 30 dias e
se verifique um interesse pessoal, directo e legítimo.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associados

efectivos;
b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Observar as disposições estatutárias, regulamentos e as delibera-

ções dos corpos gerentes;
d) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que foram eleitos.
ARTIGO 9.º

1 � Os associados que violem os deveres estabelecidos no artigo 8.º,
ficam sujeitos às seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos até 30 dias;
c) Demissão.
2 � São demitidos os sócios que, por actos dolosos tenham preju-

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

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

geral sob proposta da direcção.
5 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 só

se efectivarão mediante audiência obrigatória do associado;
6 � A suspensão de direitos não desobriga do pagamento da quota.

ARTIGO 10.º

Os associados efectivos só podem exercer os direitos referidos no
artigo 7.º, se tiverem em dia o pagamento das suas quotas.

ARTIGO 11.º

1 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 12 meses;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 9.º
2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior, considera-se

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

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 12.º

O exercício de qualquer cargo, nos corpos gerentes é gratuito, mas
pode justificar o pagamento de despesas dele derivadas.

ARTIGO 13.º

1 � A duração do mandato dos corpos gerentes é de dois anos,
devendo proceder-se à sua eleição no mês de Setembro do último de
cada biénio.

2 � O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presi-
dente da mesa da assembleia geral ou seu substituto, o que deverá ter
lugar na primeira quinzena do ano civil imediato ao das eleições.

3 � Quando a eleição não seja realizada atempadamente, consi-
dera-se prolongado o mandato em curso até à posse dos novos cor-
pos gerentes.

ARTIGO 14.º

1 � Os membros dos corpos gerentes, podem ser eleitos consecutiva-
mente para vários mandatos de qualquer órgão da Associação.

2 � Não é permitido aos membros dos corpos gerentes, o desem-
penho simultâneo de mais de um cargo da mesma Associação.

3 � O disposto nos números anteriores aplica-se aos membros da
assembleia geral, direcção e do conselho fiscal.

ARTIGO 15.º

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

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

3 � As votações respeitantes às eleições dos corpos gerentes ou a
assuntos de incidência pessoal dos seus membros, serão feitas obriga-
toriamente por escrutínio secreto.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros dos corpos gerentes, são responsáveis civis e
criminalmente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício
do mandato.

2 � Além dos motivos previstos na lei, os membros dos corpos
gerentes, ficam exonerados de responsabilidade de:

a) Não tiverem tomado parte da respectiva resolução e a reprova-
rem com declaração na acta da sessão imediata em que se encontrem
presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem conseguir na
acta respectiva.

ARTIGO 17.º

1 � Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em assun-
tos que directamente lhes digam respeito ou nos quais sejam interessa-
dos os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e equiparados.

2 � Os membros dos corpos não podem contratar, directa ou in-
directamente, com a Associação, salvo se do contrato resultar mani-
festo benefício para a Associação.

3 � Os fundamentos das deliberações sobre os contratos, referido
no número anterior, deverão constar das actas das reuniões do res-
pectivo corpo gerente.

ARTIGO 18.º

Das reuniões dos corpos gerentes, serão sempre lavradas actas que
serão obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes ou, quan-
do respeitem a reuniões da assembleia geral, pelos membros da res-
pectiva mesa.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios que te-
nham as suas quotas em dia e não se encontrem suspensos.

2 � A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa que se com-
põe de um presidente, um secretário e um segundo-secretário.

3 � Na falta ou impedimento de qualquer dos membros da mesa da
assembleia geral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de
entre os associados presentes, os quais cessarão as suas funções no
termo da reunião.

ARTIGO 20.º

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar
os trabalhos da assembleia, representá-la e designadamente:

a) Decidir sobre os protestos e reclamações respeitantes aos actos
eleitorais, sem prejuízo de recurso nos termos legais;

b) Conferir pose aos membros dos corpos gerentes eleitos.

ARTIGO 21.º

Compete à assembleia geral, deliberar sobre todas as matérias não
compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos
e necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais da instituição;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respec-

tiva mesa e a totalidade ou maioria dos membros dos órgãos executi-
vos e de fiscalização;
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c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção
para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência;

d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção, cisão
ou fusão da Associação.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No final de cada mandato, durante o mês de Setembro, para

eleição dos corpos gerentes;
b) Até 30 de Setembro de cada ano, para discussão, apreciação e

votação do relatório de contas do ano exterior, bem como parecer
do conselho fiscal e orçamento e programa de acção para o ano se-
guinte.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária, quando
convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da
direcção ou do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, 10%
dos associados, no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral deve ser convocada com, pelo menos, oito
dias de antecedência pelo presidente da mesa, ou seu substituto, nos
termos do artigo anterior.

2 � A convocatória é feita por meio de aviso postal, expedido
para cada um dos associados, com a antecedência mínima de oito dias,
no aviso indicar-se-á o dia, hora e local e a respectiva ordem do dia.

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

ARTIGO 24.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos associados com direito a voto
ou 30 minutos depois, com qualquer número de presentes.

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

ARTIGO 25.º

1 � Salvo o disposto no número seguinte, as deliberações da
assembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos as-
sociados presentes.

2 � As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da pessoa
colectiva, requerem o voto favorável de três quartos do número de
todos os associados.

ARTIGO 26.º

1 � Sem prejuízo do disposto no número anterior são anuláveis as
deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo se
estiverem presentes ou na reunião todos os associados no pleno gozo
dos seus direitos sociais e todos concordarem com o aditamento.

2 � A deliberação da assembleia geral, sobre o exercício do direito
de acção civil ou penal contra os membros dos corpos gerentes pode
ser tomada na sessão convocada para apreciação do balanço, relató-
rio e contas de exercício, mesmo que a respectiva proposta não conste
da ordem de trabalhos.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 27.º

1 � A direcção da Associação é constituída por cinco membros
dos quais um presidente, um vice-presidente, um secretário, um te-
soureiro e um vogal.

2 � No caso de vacatura do cargo do presidente será o mesmo
presidente dispensado e substituído pelo vice-presidente.

ARTIGO 28.º

Compete à direcção gerir a Associação e representá-la, incumbin-
do-lhe, designadamente:

a) Garantir a efectivação dos direitos beneficiários;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscali-

zação, o relatório e contas de gerência, bem como o orçamento e
programa de acção para o ano seguinte;

c) Assegurar a organização e funcionamento dos serviços, bem como
a escrituração dos livros, nos termos da lei;

d) Organizar o quadro do pessoal e contratar e gerir o pessoal da
Associação;

e) Representar a Associação em juízo ou fora dele;
f) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações

dos órgãos da Associação.

ARTIGO 29.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Superintender na administração da Associação, orientando e fis-

calizando os respectivos serviços;
b) Convocar e presidir às reuniões da direcção, dirigindo os respec-

tivos trabalhos;
c) Representar a Associação em juízo ou fora dele;
d) Assinar e rubricar nos termos de abertura e encerramento e ru-

bricar o livro de actas de direcção;
e) Despachar os assuntos normais de expediente e outros que care-

cem de solução urgente, sujeitando estes últimos à confirmação da
direcção na primeira reunião seguinte.

ARTIGO 30.º

Compete ao vice-presidente coadjuvar o presidente no exercício
das suas atribuições e substituí-lo nas suas ausências e impedimentos.

ARTIGO 31.º

Compete ao secretário:
a) Lavrar as actas das reuniões da direcção e superintender nos

serviços de expediente;
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da direcção,

organizando os processos dos assuntos a serem tratados;
c) Superintender nos serviços de secretaria.

ARTIGO 32.º

Compete ao tesoureiro:
a) Receber e guardar os valores da Associação;
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita e despesa;
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receitas,

conjuntamente com o presidente;
d) Apresentar mensalmente à direcção, o balancete em que se

descriminam as receitas e despesas do mês anterior;
e) Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria.

ARTIGO 33.º

Compete ao vogal coadjuvar os restantes membros da direcção, nas
respectivas atribuições a exercer as funções que a direcção lhe atribui.

ARTIGO 34.º

A direcção reunirá sempre que o julgue conveniente, por convoca-
ção do presidente e obrigatoriamente, pelo menos, uma vez por mês.

ARTIGO 35.º

1 � Para obrigar a Associação são necessárias as assinaturas con-
juntas de qualquer três membros da direcção, ou aas assinaturas con-
juntas do presidente e do tesoureiro.

2 � Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas con-
juntas do presidente e do tesoureiro.

3 � Nos actos de mero expediente, bastará a assinatura de qual-
quer membro da direcção.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 36.º

1 � O conselho fiscal, é composto por três membros: um presi-
dente e dois vogais.

2 � No caso de vacatura do cargo de presidente, será o mesmo
preenchido pelo primeiro vogal.

ARTIGO 37.º

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

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da
Associação, sempre que julgue conveniente;

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões do órgão executivo, sempre que o julgar conveniente;

c) Dar parecer sobre o relatório, contas, orçamento e todos os
assuntos que o órgão executivo submeta à sua apreciação.
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ARTIGO 38.º

O conselho fiscal solicita à direcção, elementos que considere
necessários ao cumprimento das suas atribuições, bem como pro-
por reuniões extraordinárias para assuntos cuja importância o jus-
tifique.

ARTIGO 39.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o julgar conveniente, por
convocação do presidente e obrigatoriamente, pelo menos, uma vez
em cada trimestre.

ARTIGO 40.º

1 � No caso de extinção da Associação, competirá à assembleia
geral deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos da legislação
em vigor, bem como eleger uma comissão liquidatária.

2 � Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à práti-
ca dos actos meramente conservatórios e necessariamente quer à
liquidação do património social, quer à ultimação dos negócios pen-
dentes.

ARTIGO 41.º

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000075004

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

DO ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO DE MANIQUE DE BAIXO

Alteração aos estatutos, de acordo com o artigo 175.º do Código
Civil, foi alterado o artigo 9.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

A assembleia só poderá funcionar em primeira convocatória desde
que estejam presentes, pelo menos, metade dos seus associados e em
segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer número de as-
sociados.

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos dos
associados presentes, excepto nas deliberações para alteração dos es-
tatutos, que carecem a aprovação de três quartos dos associados pre-
sentes, ou para a dissolução da Associação, que carece da aprovação
de três quartos de todos os associados.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000075003

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE SANTA EUGÉNIA

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição e finalidades

ARTIGO 1.º

Constituição

A Associação de Pais da Escola de Santa Eugénia, também designa-
da abreviadamente, por APESE, com sede no edifício da Escola do
1.º Ciclo do Ensino Básico, situada no lugar do Cruzeiro, da freguesia
de Rio Côvo Santa Eugénia, concelho de Barcelos, foi constituída por
deliberação da assembleia geral de pais e encarregados de educação
dos alunos que frequentam a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e
o Jardim de Infância de Rio Côvo Santa Eugénia, realizada no dia
4 de Junho de 2002.

ARTIGO 2.º

Objectivos da Associação

A APESE, tem por objecto contribuir e colaborar em termos pe-
dagógicos, físicos e financeiros, de forma a criar condições de valori-
zação das necessidades das crianças e da Escola, tendo em vista a
qualidade do ensino e o desenvolvimento integral e equilibrado da
personalidade do aluno.

ARTIGO 3.º

Finalidade do regulamento interno

Dando cumprimento ao estipulado do artigo 11.º dos estatutos da
APESE, é elaborado o presente regulamento interno, o qual tem por
finalidade, estabelecer todos os aspectos inerentes à boa aplicação dos
seus estatutos e ao regular funcionamento desta Associação de Pais.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

Categorias de sócios

1 � A Associação tem três tipos de associados: efectivos, honorá-
rios e beneméritos.

2 � São associados efectivos, os pais e encarregados de educação
dos outros matriculados nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e
nos jardins-de-infância da freguesa de Rio Côvo Santa Eugénia, desde
que voluntariamente manifestem a vontade de se inscrever na Asso-
ciação, considerando-se os dois cônjuges com um só membro.

a) Sempre que os mesmos pais e encarregados de educação tenham
vários educandos nos diversos estabelecimentos de ensino abrangidos
por esta Associação são considerados apenas um sócio, pagarão uma
única quota e terá direito a um só voto nas assembleias gerais.

3 � São associados honorários, as pessoas singulares ou colectivas
que pela generosidade e dedicação demonstrada para com a Associa-
ção ou que a ela prestem relevantes serviços, venham a merecer essa
distinção, por proposta fundamentada do conselho executivo e por
deliberação da assembleia geral. Estes sócios não têm direito a voto
nas assembleias gerais.

4 � São associados beneméritos, as pessoas que, embora não te-
nham educandos nas escola e jardins-de-infância, comunguem e cola-
borem com regularidade na concretização dos objectivos da APESE e
que livremente nela se queiram inscrever, solicitando a admissão à
direcção. Esta categoria de associados paga quotas, mas não têm di-
reito a voto nas assembleias gerais.

ARTIGO 5.º

Direitos dos associados

1 � Direitos comuns a todas as categorias de sócios: efectivos,
honorários e beneméritos:

a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Contribuir para a dinamização das actividades da Associação;
c) Usufruir dos benefícios, iniciativas e serviços prestados pela

Associação, de acordo com o estipulado pela direcção;
d) Obter informações e esclarecimentos da direcção e restantes

órgãos sociais, de forma a poderem formar a sua opinião, participar,
criticar e sugerir soluções, quando necessário;

e) Serem titulares de cartão de sócio, a instituir pelo conselho
executivo.

2 � Direitos exclusivos dos sócios efectivos no pleno gozo dos
seus direitos:

a) Comparecer, participar, apresentar propostas e votar nas deli-
berações da assembleia geral;

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais ou nomeados para
qualquer cargo ou comissão, nos termos regulamentares;

c) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias, nos
termos estatutários.

ARTIGO 6.º

Deveres dos associados

1 � São deveres comuns a todas as categorias de sócios: efectivos,
honorários e beneméritos.

a) Honrar e prestigiar a Associação de forma a promover o seu
progresso e desenvolvimento;

b) Respeitar e fazer cumprir as disposições estatutárias, regulamen-
tares da Asosciação;

c) Acatar e respeitar as deliberações dos órgãos sociais;
d) Pagar as quotas propostas pela direcção e aprovadas em

assembleia geral, excepto os sócios honorários que atenta a sua natu-
reza, estão dispensados;

e) Zelar e defender o património da Associação;
f) Pagar quaisquer outras taxas, propostas pelo conselho executivo

e aprovadas em assembleia geral que se estabeleçam pela prestação de
serviços.

2 � São deveres específicos apenas dos sócios efectivos.
a) Aceitar e desempenhar com zelo, dedicação, assiduidade, compe-

tência e gratuitamente, os cargos para que forem eleitos ou nomeados.
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ARTIGO 7.º

Competência disciplinar

1 � Aos sócios que violem a lei, estatutos e regulamento interno,
será instaurado um processo disciplinar, com audição do visado e produ-
ção de prova e conforme a gravidade da infracção e factos dados como
provados, poderão ser aplicadas as seguintes sanções disciplinares:

a) Repreensão verbal;
b) Repreensão registada;
c) Suspensão de direitos até 30 dias;
d) Suspensão dos direitos até 90 dias;
e) Expulsão.
2 � As penas previstas nas alíneas c), d) e e), serão propostas pela

direcção à assembleia geral, a qual decide.

ARTIGO 8.º

Perda da qualidade de sócios

1 � Perde a qualidade de sócio:
a) Os sócios que requeiram por escrito à direcção, a sua

desvinculação;
b) Aqueles que deixem de ter educandos matriculados;
c) Os que deixem de pagar as quotas anuais, consideram-se automa-

ticamente excluídos, após comunicação da direcção;
d) Aqueles que forem excluídos, por decisão da assembleia geral,

sob proposta da direcção, no âmbito de processo disciplinar instaura-
do por infracção aos estatutos e regulamentos ou  por comportamen-
tos ofensivos da lei e da moral.

CAPÍTULO III

Das eleições e órgãos sociais

SECÇÃO I

Do mandato, posse, deliberações e demissões

ARTIGO 9.º

Especificações

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

ARTIGO 10.º

Duração do mandato

O mandato dos membros dos órgãos sociais, terá a duração de um
ano e será coincidente com o ano escolar.

ARTIGO 11.º

Manutenção de funções

Os membros dos órgãos sociais manter-se-ão investidos nas res-
pectivas funções até à posse dos que lhes sucederem.

ARTIGO 12.º

Demissão e destituição

1 � Os membros dos órgãos sociais da Associação, podem ser
destituídos e demitir-se, mas, neste caso a eficácia da sua demissão só
será válida, se for fundamentada por escrito e dirigida ao presidente
da mesa da assembleia geral, aplicando-se nestas situações o previsto
no artigo 11.º deste regulamento.

2 � O presidente da mesa da assembleia geral, se demissionário, deve-
rá pedir a sua demissão à própria assembleia geral, sendo substituído.

ARTIGO 13.º

Reconstituição dos órgãos sociais

1 � Verificando-se a destituição, demissão global ou maioritária
(metade mais um), dos membros de qualquer um ou vários órgãos so-
ciais, a mesa da assembleia geral em funções ou demissionária, convo-
cará no prazo de 15 dias, uma assembleia geral para eleger os novos mem-
bros dos órgãos em causa, as quais completarão o mandato em curso.

2 � Verificando-se a existência de destituição ou demissão
minoritária dos membros de qualquer um dos órgãos sociais, o proce-
dimento a seguir será o seguinte:

Na direcção:
a) Chamamento e posse de elementos suplentes da lista, para no-

vos vogais da direcção, em número correspondente às vagas,
reconstituindo-se assim a direcção;

b) O presidente cessante será substituído pelo vice-presidente e este
quando demissionário, será substituído pelo membro indicado imedia-
tamente a seguir na lista;

c) O secretário se demissionário, será substituído pelo secretá-
rio-adjunto;

d) O tesoureiro se demissionário, será substituído pelo tesou-
reiro-adjunto;

e) Se os secretário-adjunto e tesoureiro-adjunto forem os desti-
tuídos ou demissionários de entre os vogais, elegem-se os substitutos.

Na assembleia geral e no conselho fiscal:
a) Chamamento e posse do único membro suplente da lista;
b) Os cargos dos membros demissionários passam a ser exercidos,

pelo elemento que segue na respectiva lista.

ARTIGO 14.º

Deliberações

1 � As deliberações dos órgãos sociais, sem prejuízo de outras dis-
posições consignadas nos estatutos, e neste regulamento, serão toma-
das por maioria absoluta dos membros presentes, tendo os respecti-
vos presidentes em exercício, se necessário voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

Registo de deliberações

1 � As deliberações serão lavradas em acta em acta, em livro
próprio de cada órgão social.

2 � Cada acta será submetida à aprovação do órgão respectivo,
podendo as deliberações tomadas, serem logo registadas e votadas em
minuta ou exaradas definitivamente no livro de acta, lidas e votadas
na reunião seguinte do órgão.

3 � As actas das reuniões da assembleia geral, serão elaboradas e
lidas pelo secretário, votadas pelo plenário e assinadas pelos mem-
bros da mesa.

SECÇÃO II

Listas, eleições, resultados e posse

ARTIGO 16.º

Das eleições

1 � A eleição dos órgãos sociais da Associação, é realizada duran-
te os primeiros 30 dias após o início oficial do ano escolar, em
assembleia geral ordinária.

2 � As listas com os nomes de todos os candidatos aos cargos dos
três órgãos sociais, deverão ser apresentados ao presidente da mesa
da assembleia geral, até à hora da realização da assembleia geral ordi-
nária, convocada com a antecedência de oito dias, expressamente para
se proceder às eleições dos órgãos sociais.

3 � As listas para os diversos órgãos sociais, deverão integrar
candidatos suplentes, para suprir eventuais demissões ou impedimen-
tos prolongados, a saber:

a) Um para a assembleia geral;
b) Três para a direcção;
c) Um para o conselho fiscal.
4 � As listas devem apresentar em simultâneo com a sua candida-

tura, um plano de actividades e orçamento para o mandato a que
concorrem.

a) Imediatamente antes da eleição, as listas podem expor perante
a assembleia geral, qual o seu plano de actividades e orçamento para
o mandato a que concorrem.

5 � A organização do acto eleitoral, contagem dos votos e
apuramentos e validação dos resultados será efectuada pela mesa da
assembleia geral.

6 � É considerada vencedora a lista que obtiver o maior número
de votos.

7 � Na própria assembleia geral em que se processam as eleições,
verificada a validade do acto, os candidatos eleitos são empossados de
imediato, pelo presidente da assembleia cessante.

8 � Desta assembleia geral é lavrada uma acta, que relatará além
de outros eventuais assuntos, o desenrolar de todo o processo eleito-
ral, na qual se identificará o nome e cargos para os associados eleitos
vão desempenhar nos diversos órgãos sociais, bem como a sua acei-
tação e tomada de posse, sendo assinada pelos membros da mesa da
assembleia geral cessante e por todos os membros dos órgãos sociais
agora eleitos.

9 � Na eventualidade de, na sessão convocada para se proceder às
eleições dos corpos sociais, as mesmas não se realizarem, deve o pre-
sidente da mesa da assembleia convocar uma nova assembleia geral
para o efeito a realizar no prazo de 15 dias.
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SECÇÃO III

Dos órgãos � A assembleia geral

ARTIGO 17.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios efecti-
vos, com a sua situação regularizada e no pleno gozo dos seus direi-
tos, reunidos mediante convocatória nos termos estatutários e regu-
lamentares, e nela reside o supremo poder da Associação.

2 � A assembleia geral é soberana nas suas deliberações, desde que
estas não contrariem a lei ou os estatutos ou regulamentos.

3 � A assembleia geral é dirigida por uma mesa constituída por três
membros, sendo um presidente, um vice-presidente e um secretário.

4 � Compete ao presidente da mesa:
a) Convocar regularmente as assembleias gerais ordinárias e extra-

ordinárias;
b) Presidir às reuniões da assembleia geral, orientar os trabalhos,

manter a ordem e disciplina, tendo voto de qualidade;
c) Dar posse aos membros dos órgãos sociais e eventuais

reconstituições, assinar a respectiva acta;
d) Assinar as actas das reuniões da assembleia geral, elaborar e as-

sinar os termos de abertura e de encerramento, numerar e rubricar os
diversos livros dos vários órgãos sociais;

e) Despachar e subscrever os actos administrativos e de mero ex-
pediente.

5 � Compete ao vice-presidente:
a) Substituir o presidente ou o secretário nas suas faltas e impedi-

mentos;
b) Coadjuvar os restantes membros;
c) Assinar as actas das reuniões da assembleia.
6 � Compete ao secretário:
a) Elaborar, ler e assinar as actas;
b) Organizar a parte administrativa referente à actividade da

assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Competência

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar o relatório de contas e das actividades, a apre-

sentar pela direcção e relativos a cada mandato;
b) Eleger, empossar, destituir e substituir os membros dos órgãos

sociais;
c) Aprovar o valor da jóia e da quota a pagar pelos sócios e res-

pectivas alterações, sob proposta da direcção;
d) Aprovar, interpretar, alterar ou revogar os estatutos e o regula-

mento interno, velar pelo seu cumprimento e resolver os casos omis-
sos;

e) Apreciar e votar o orçamento e plano de actividades proposto
pela direcção da Associação;

f) Apreciar e ou julgar os recursos para ela interpostos;
g) Deliberar sob proposta da direcção, da atribuição do título ser

sócio honorário;
h) Deliberar sobre propostas ou exposições que lhes sejam apre-

sentadas pelos sócios ou órgãos sociais;
i) Proceder às deliberações referentes à readmissão de associados;
j) Deliberar por proposta da direcção, sobre as sanções de suspen-

são e expulsão de sócios da Associação;
l) Resolver eventuais diferendos, entre associados e órgãos da As-

sociação;
m) Deliberar, por proposta da direcção, sobre a aquisição de bens

duradouros móveis e imóveis e sobre a contratação de serviços
extraordinários;

n) Deliberar sobre a alienação de património da Associação;
o) Autorizar a direcção a contratar funcionários a título eventual

ou definitivos;
p) Deliberar sob proposta da direcção a aderir ou desvincular-se de

outras organizações;
q) Deliberar sobre a extinção da Associação e qual o destino a dar

ao património da colectividade;
r) Reapreciar as suas próprias deliberações;
s) Tratar em geral, sobre qualquer assunto com interesse para a

Associação.
ARTIGO 19.º

Reuniões ordinárias

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente quatro vezes du-
rante o mandato, com a seguinte periodicidade:

a) Nos primeiros 30 dias do ano escolar, para proceder entre ou-
tros assuntos à apreciação e votação do relatório de contas e das

actividades, eleição dos corpos sociais e para debater e votar o plano
de actividades e orçamento para o novo mandato;

b) No início do 2.º e do 3.º período lectivos, para tratar de qual-
quer assunto com interesse para a Associação e analisar a evolução
das actividades escolares;

c) No fim das actividades escolares, para fazer um balanço das
actividades escolares e começar a preparar o próximo ano lectivo.

ARTIGO 20.º

Reuniões extraordinárias

1 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária:
a) Sempre que o presidente da mesa da assembleia entender neces-

sário;
b) A solicitação de qualquer um dos órgãos sociais;
c) A solicitação de 20% dos sócios efectivos, no pleno gozo dos

seus direitos.
ARTIGO 21.º

Convocatórias

1 � As convocatórias das assembleias ordinárias e extraordinárias,
devem ser feitas com a antecedência mínima de oito dias, e das mes-
mas deve constar o dia, local e hora e ordem de trabalhos.

2 � Para publicitar as reuniões será afixado um aviso escrito, nos
estabelecimentos de ensino e na sede da Associação, bem como será
elaborada uma circular a qual será dirigida e enviada aos pais e asso-
ciados, por intermédio dos respectivos educandos.

3 � Se à hora marcada para o início da assembleia geral, não estiver
presente a maioria dos sócios, a assembleia pode funcionar e deliberar,
30 minutos depois, com qualquer número de sócios presentes, salvo se
em algum assunto agendado for exigível maioria qualificada.

4 � As votações serão efectuadas no sistema de «braço no ar».
Porém, serão realizadas por escrutínio secreto, todas as votações cujas
deliberações digam respeito a pessoas, bem como outras deliberações
em que tal sistema de votação seja proposto e aprovado pela
assembleia geral.

SECÇÃO IV

A direcção

ARTIGO 22.º

Composição

1 � A Associação será gerida por uma direcção, constituída por
cinto membros, sendo um presidente, um vice-presidente, um secre-
tário, um tesoureiro e um vogal.

2 � A direcção, deve ser composta por sócios efectivos, repre-
sentantes dos alunos de todos os estabelecimentos de ensino abrangi-
dos pela Associação, obedecendo ao princípio da proporcionalidade,
tendo como referência o número de educandos matriculados em cada
um deles.

ARTIGO 23.º

Funcionamento

1 � A direcção reunirá ordinariamente uma vez por mês e extra-
ordinariamente sempre que seja requerido pelo seu presidente ou pela
maioria dos seus membros.

ARTIGO 24.º

Competências

1 � À direcção compete-lhe a gerência social, administrativa, fi-
nanceira e disciplinar da Associação, devendo entre outras, desenvol-
ver as seguintes competências:

a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Representar a Associação, defendendo os seus direitos e assu-

mindo as suas obrigações;
d) Organizar o quadro de pessoal, contratar funcionários em regi-

me eventual ou definitivo, com prévio parecer positivo do conselho
fiscal e deliberação favorável da assembleia geral;

e) Transmitir qualquer espécie de património desde que previamente
autorizada pela assembleia geral;

f) Adquirir bens de uso corrente e contratar serviços, imprescindí-
veis ao normal funcionamento da Associação;

g) Adquirir bens móveis e imóveis e equipamentos duradouros, bem
como contratar serviços de carácter excepcional, com prévia delibe-
ração favorável da assembleia geral;

h) Administrar os bens da Associação e providenciar pela angariação
de receitas. Manter actualizado um inventário sobre todo o patrimó-
nio da Associação e seu estado de conservação;
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i) Fornecer atempadamente toda a documentação ao presidente da
assembleia, para que esta a aprecie e anexe se necessário, às
convocatórias para as assembleias gerais;

j) Fornecer ao conselho fiscal todos os elementos que este órgão
lhe solicite, para poder desempenhar as suas competências;

l) Elaborar e submeter à apreciação da assembleia geral, o plano de
actividades e orçamento para o ano escolar seguinte;

m) Elaborar e submeter à apreciação da assembleia geral, o relató-
rio de contas e o relatório das actividades e orçamento para o ano
escolar seguinte;

n) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias,
sempre que entenda ser necessário;

o) Estar presente nas reuniões da assembleia geral de forma a fazer
dar informações e explicações de toda a sua actividade e iniciativas;

p) Propor à assembleia geral o montante da jóia e da quota a pagar
pelos sócios, bem como as suas actualizações anuais;

q) Admitir sócios e destituí-los por falta de pagamento atempado
das quotas;

r) Instaurar processos disciplinares, podendo aplicar as sanções de
repreensão verbal e registada;

s) Sempre que na sequência da instauração de um processo discipli-
nar, a direcção decidir propor a pena de suspensão ou expulsão a um
sócio, a mesma, deverão remeter o processo à assembleia geral, para
que esta aprecie e delibere se os factos constantes das infracções de
que o sócio vem acusado se verificam e se a sanção proposta, se
encontra fundamentada, regular e justa;

t) Propor à assembleia geral a readmissão de sócios a quem foi
aplicada a pena de expulsão;

u) Propor à assembleia geral a atribuição e perda do título de sócio
honorário;

v) Promover, nomeadamente, festas, convívios, passeios, colóquios,
acções de formação, reuniões, com todos os agentes educativos e co-
munidade em geral, de forma a cumprir os objectivos desta Associação;

x) Elaborar e manter actualizado um ficheiro de todos os associados;
z) Elaborar e emitir o cartão de sócio.

ARTIGO 25.º

Competências do presidente

1 � Compete ao presidente da direcção:
a) Representar a Associação;
b) Presidir às reuniões da direcção;
c) Coordenar e orientar a actividade da direcção, diligenciando pela

assiduidade, participação e eficiência dos seus membros.
d) Assinar as actas no livro próprio da direcção;
e) Verificar e rubricar todos os documentos de despesa e receita,

conjuntamente com o tesoureiro;
f) Despachar e assinar os assuntos normais de expediente e outros

que careçam de decisão urgente, sujeitando-se estas à ratificação de
toda a direcção e se for caso, da assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Competências do vice-presidente

1 � Compete ao vice-presidente:
a) Substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos;
b) Coadjuvar os restantes membros da direcção.

ARTIGO 27.º

Competência dos secretários

1 � Compete ao secretário:
a) Estruturar e manter em bom funcionamento, os serviços admi-

nistrativos e de secretaria;
b) Em conjugação com o tesoureiro, manter actualizada a lista dos

sócios;
c) Redigir e subscrever as actas das reuniões.

ARTIGO 28.º

Competências do tesoureiro

1 � Compete ao tesoureiro:
a) Estruturar e manter em bom funcionamento do sector financei-

ro, de forma a facilitar nomeadamente a elaboração do orçamento e
relatório de contas;

b) Em conjugação com os secretários manterá actualizada a lista
dos sócios.

ARTIGO 29.º

Competência dos vogais

1 � Compete aos vogais:
a) Participar e deliberar nas reuniões da direcção;
b) Participar nos diversos grupos de trabalho que venham a ser

criados;
c) Coadjuvar os restantes membros da direcção.

ARTIGO 30.º

Vinculação

1 � A Associação, no cumprimento das deliberações dos seus órgãos,
vincula-se nos seus actos e contratos, com a assinatura de três membros
da direcção, sendo uma delas a do presidente ou no seu justo impedimen-
to a do vice-presidente.

ARTIGO 31.º

Conta bancária

1 � Abertura de conta:
a) A direcção em nome da Associação, abrirá uma conta bancária

a qual será subscrita pelo presidente, vice-presidente, secretários e o
tesoureiro;

b) A referida conta bancária, só poderá ser movimentada com a
assinatura de três das pessoas que assinaram a abertura da conta, sen-
do uma delas obrigatoriamente, a do presidente ou quando impedido a
do vice-presidente.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 32.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por três membros, sendo: um
presidente, um secretário e um vogal.

ARTIGO 33.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por semes-
tre e, extraordinariamente, sempre que o presidente, a maioria dos
seus membros ou qualquer um dos outros órgãos, o solicite.

2 � O presidente convocará as reuniões e em cada uma delas será
lavrada uma acta que será redigida pelo secretário e assinada por to-
dos os membros.

ARTIGO 34.º

Competência

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre qualquer assunto de carácter fiscal;
b) Examinar pelo menos, semestralmente, a contabilidade da As-

sociação e velar pelo cumprimento do orçamento;
c) Elaborar anualmente o parecer sobre o orçamento e contas da

direcção, para serem apresentadas nas assembleias gerais;
d) Dar parecer sobre a aquisição de bens duradouros a contratação

de serviços extraordinários;
e) Dar parecer sobre a contratação de funcionários a título even-

tual ou definitivo;
f) Solicitar a convocação de reuniões extraordinárias da assembleia

geral, quando a situação financeira da Associação o justifique.

CAPÍTULO IV
Regime patrimonial e financeiro

ARTIGO 35.º

Património

1 � A Associação pode ser titular de bens móveis e imóveis, ad-
quiridos a título gratuito e oneroso.

2 � São receitas da Associação:
a) Jóias e quotas dos associados;
b) Doações, comparticipações, subsídios;
c) Valores ou rendimentos provenientes de iniciativas e activida-

des da Associação;
d) Outros valores de proveniência diversa.
3 � São despesas da Associação:
a) As efectuadas na aquisição e reparação de equipamentos, bens

móveis e imóveis;
b) Gastas em obras de reparação e beneficiação;
c) Encargos referentes ao pagamento de materiais, pessoal e serviços;
d) Despesas de representação;
e) Qualquer outra despesa necessária à constituição, actualização

bom e regular funcionamento e execução das iniciativas e actividades
da Associação.

ARTIGO 36.º

Dissolução

A Associação só poderá ser dissolvida se em assembleia geral
convocada expressamente para o efeito, três quartos de todos os seus
associados em efectividade de funções, o deliberem.
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ARTIGO 37.º

Alteração do regulamento interno

O presente regulamento interno, poderá ser alterado por proposta
da direcção, do conselho fiscal, da assembleia geral, do seu presidente
ou a pedido de, pelo menos, 20% dos sócios efectivos, desde que, em
assembleia geral convocada para o efeito, a maioria dos associados
efectivos presentes, assim o delibere.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000075001

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO

DE ESCOLAS DE AMOR

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritura da cons-
tituição da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos do Agrupamento de Escolas de Amor, iniciada a fl. 68 v.º,
do livro de notas n.º 262-A, do 1.º Cartório Notarial de Leiria.

Estatutos

ARTIGO 1.º

Definição

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Agrupamentos de Escolas de Amor, adiante designada por Associação,
é uma instituição sem fins lucrativos, constituída pelos pais e encarre-
gados de educação dos alunos das escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infân-
cia das freguesias de Amor, Carvide e Monte Real, que integram o
Agrupamento de Escolas de Amor, situada no concelho de Leiria.

ARTIGO 2.º

Sede e duração da Associação

A Associação constitui-se por tempo indeterminado e terá a sua
sede provisória, na Escola Básica 1 de Amor, sita na Rua da Base Aérea,
30, na localidade e freguesia de Amor, concelho de Leiria.

ARTIGO 3.º

Objectivos da Associação

À Associação compete:
a) Defender e promover os interesses dos seus associados em tudo

quanto respeita à educação e ensino dos seus educandos;
b) Participar no processo de inovação permanente do nosso siste-

ma educativo no sentido da melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem e da sua crescente adequação às características da so-
ciedade actual;

c) Contribuir para a adaptação dos conteúdos e dos processos de
ensino às características dos alunos e do meio local;

d) Promover iniciativas que permitam melhorar quantitativa e
qualitativamente as instalações, os equipamentos e os recursos das
escolas do Agrupamento de Escolas de Amor;

e) Colaborar com as escolas e com os professores na procura con-
junta de soluções para os problemas educativos dos educandos;

f) Manter e dinamizar os laços de cooperação e de diálogo entre os
pais/encarregados de educação, entre estes e os professores das esco-
las e também com outras instituições locais com influência no seu
funcionamento;

g) Participar na gestão das escolas nos termos definidos na lei;
h) Participar no movimento associativo de pais e encarregados de

educação aos níveis concelhio, regional, nacional e internacional.

ARTIGO 4.º

Funcionamento da Associação

O funcionamento democrático da Associação, rege-se pelos pre-
sentes estatutos, pelos regulamentos internos aprovados em assembleia
geral e nos casos omissos pela lei geral, recusando-se qualquer inter-
ferência de carácter partidário ou de qualquer confissão religiosa.

ARTIGO 5.º

Do direito de inscrição

Têm direito à inscrição da Associação, qualquer pai, mãe ou encar-
regado de educação dos alunos que frequentam os estabelecimentos de
ensino deste Agrupamento de Escolas.

ARTIGO 6.º

Da admissão

1 � O pedido de admissão como sócio da Associação é feito me-
diante o preenchimento de impresso próprio e assinado pelo pai, mãe
ou encarregado de educação.

2 � No caso de pai e mãe, o casal funciona, para todos os efeitos
associativos, como sendo um só associado, podendo ser representado
por qualquer dos membros.

3 � Podem ser admitidos como sócio honorários, pessoas singula-
res ou colectivas.

4 � A admissão dos sócios honorários será feita pela direcção da
Associação, com recurso para a assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Direitos dos sócios

1 � São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais e demais órgãos da As-

sociação, nas condições, termos e formas fixadas por estes estatutos;
b) Tomar parte activa nas assembleias gerais, propondo, discutin-

do e votando as deliberações e moções;
c) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária, nos

termos previstos nestes estatutos;
d) Apresentar à direcção da Associação, os problemas que conside-

rem importantes para a defesa dos interesses dos seus filhos ou
educandos;

e) Informar e ser informado por todas as actividades da Asso-
ciação e examinar as contas de gerência, orçamentos ou demais
documentos quando a direcção os colocar à disposição dos sócios, o
que acontecerá 10 dias antes da reunião da assembleia geral convocada
para o efeito;

f) Participar em todas as iniciativas promovidas pela Associação;
g) Impugnar junto dos órgãos estatutários e nos termos previstos

nestes estatutos, os actos dos corpos gerentes que considerem ilegais
ou não estatutários;

h) Exercer todos os demais direitos decorrentes destes estatutos;
2 � Os sócios honorários não podem fazer parte dos órgãos

directivos e de fiscalização da Associação.

ARTIGO 8.º

Deveres dos sócios

São deveres dos sócios:
a) Cumprir os estatutos e demais disposições regulamentares;
b) Manter-se informado sobre as actividades da Associação e de-

sempenhar com zelo os cargos para que for eleito, quando os tenha
aceite;

c) Agir solidariamente na defesa dos interesses da Associação;
d) Pagar com regularidade as quotas, nos prazos e condições regu-

lamentados pela assembleia geral;
e) Prestar toda a colaboração que lhe for solicitada pelos corpos

gerentes, na medida das suas possibilidades;
f) Contribuir para fundos que venham a ser criados;
g) Acatar as decisões da direcção e da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Cessação da qualidade de associado

Perde a qualidade de sócio todo aquele que deixe de ter filhos ou
educandos nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, requeira
a sua demissão, seja compulsivamente demitido pelos órgãos próprios
da Associação ou todo aquele que deixe de pagar regularmente as quo-
tas, conforme o regulamento interno da Associação.

ARTIGO 10.º

Órgãos da Associação

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Será aconselhável que os órgãos da Associação integrem pais

e encarregados de educação dos vários estabelecimentos de ensino do
Agrupamento, de acordo com os estatutos.

ARTIGO 11.º

Constituição da assembleia geral

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo
dos seus direitos.
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ARTIGO 12.º

Competências da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Eleger os órgãos da Associação;
b) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos, em

assembleia geral convocada para esse efeito;
c) Aprovar o plano anual de actividades, o orçamento anual e o

relatório e contas;
d) Aprovar a filiação ou a desfiliação da Associação, em organizações

locais, regionais, nacionais ou internacionais, cujo carácter e âmbito possa
contribuir para a concretização dos objectivos da Associação;

e) Delegar poderes à direcção para adquirir, alienar e onerar bens e
fazer tudo o necessário para o efeito, incluindo contrair empréstimos;

f) Fixar o montante da quota devida pelos sócios à Associação, sob
proposta da direcção;

g) Tomar conhecimento e deliberar sobre as decisões da direcção,
nos termos previstos nestes estatutos;

h) Aprovar os regulamentos internos da Associação;
i) Resolver eventuais diferendos entre os diversos órgãos delibe-

rando conforme os interesses relevantes da Associação;
j) Deliberar sobre eventuais propostas que lhe sejam presentes pe-

los diversos órgãos;
k) Deliberar sobre a destituição de qualquer órgão social;
l) Deliberar sobre a extinção ou dissolução da Associação.

ARTIGO 13.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano:
a) Na quinzena seguinte ao fecho das matrículas dos jardins-de-in-

fância e 1.os ciclos para eleição da nova direcção;
b) Até 30 dias depois do início do ano lectivo para aprovação do

relatório e contas do ano anterior e aprovação do plano de activida-
des e orçamento desse ano.

2 � A assembleia reúne extraordinariamente sempre que for
convocada pela direcção, pelo conselho fiscal ou a requerimento apre-
sentado no mínimo por 20 sócios no pleno uso dos seus direitos que
nesse caso indicarão a respectiva ordem de trabalhos, com
obrigatoriedade da presença de três quartos desses requerentes;

3 � Os trabalhos da assembleia geral da Associação, são coordena-
dos por uma mesa constituída por um presidente, um vice-presidente e
um secretário, eleitos pelos sócios representativos das três freguesias.

4 � As convocatórias de assembleias ordinárias e extraordinárias,
com indicação da respectiva ordem de trabalhos, data, hora e local de
funcionamento, devem ser feitas com, pelo menos, oito dias de ante-
cedência por aviso afixado na Escola e por aviso enviado através das
crianças ou por aviso postal.

5 � Se à hora marcada para o início da assembleia não estiver
presente a maioria dos sócios a assembleia funcionará meia hora de-
pois com qualquer número de sócios presentes, sendo válidas as suas
decisões, conforme menção que deverá constar do aviso de
convocatória, exceptuando o n.º 2 do presente artigo.

ARTIGO 14.º

Competências do presidente da assembleia geral

Compete ao presidente e nos seus impedimentos ao vice-presidente:
a) Convocar e dirigir o funcionamento das assembleias gerais de

acordo com a ordem de trabalhos;
b) Conferir a posse dos sócios eleitos para os órgãos sociais da

Associação;
c) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar as fo-

lhas dos livros e actas a redigir;
d) Substituir os elementos efectivos nas suas faltas ou impedimen-

tos pelos membros suplentes das respectivas listas.

ARTIGO 15.º

Competências do secretário da mesa da assembleia geral

Compete ao secretário da mesa:
a) Secretariar o presidente da mesa da assembleia;
b) Coadjuvar e auxiliar o presidente na condução dos trabalhos da

assembleia;
c) Redigir as actas, servir de escrutinador e preparar o expediente

das assembleias.
ARTIGO 16.º

Constituição da direcção

A direcção é constituída por sete elementos eleitos pelos sócios: um
presidente, um vice-presidente, um primeiro-secretário, um segundo-
secretário, um tesoureiro e dois vogais.

1 � Na sua constituição, deverá contemplar obrigatoriamente re-
presentantes das três freguesias e dos dois níveis de ensino.

2 � O presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo vice-presidente.

3 � Os restantes eleitos da direcção, nas suas faltas e impedimen-
tos temporários, serão substituídos por outros membros da direcção
por designação do presidente.

4 � Na situação de impedimento permanente do presidente e do
vice-presidente deverá ser promovida a eleição de uma nova direcção.

5 � Os restantes membros da direcção, em caso de impedimento
permanente, serão substituídos pelos membros suplentes da respectiva
lista de candidatos.

ARTIGO 17.º

Competências da direcção

A direcção é o órgão de gestão da Associação, competindo-lhe:
a) Representar a Associação em juízo e for dele e em seu nome,

exercer e assumir obrigações;
b) Praticar todos os actos necessários à realização dos objectivos

da Associação;
c) Criar, organizar e dirigir todos os serviços;
d) Administrar a Associação e apresentar anualmente o relatório e as

contas, com o parecer do conselho fiscal à apreciação da assembleia geral;
e) Elaborar os planos de actividades e os orçamentos anuais e

submetê-los à apreciação do conselho fiscal e da assembleia geral;
f) Elaborar os regulamentos necessários à organização e utilização

dos serviços;
g) Propor à assembleia geral, o montante da quota a pagar pelos sócios;
h) Dar execução, a todas as deliberações da assembleia geral;
i) Celebrar acordos de cooperação com os serviços oficiais ou as-

sociações congéneres;
j) A Associação é validamente representada e obrigada pela direc-

ção em juízo e fora dele;
k) A assinatura do tesoureiro é obrigatória em todos os documen-

tos que importem a realização de despesas.

ARTIGO 18.º

Responsabilidade dos membros da direcção

Os membros da direcção respondem solidariamente pelas faltas ou
irregularidades cometidas no exercício das suas funções, exceptuando
aqueles que contra as mesmas hajam reclamado e que expressamente
tenham votado contra a deliberação ou que, não tendo assistido à
reunião em que a mesma foi tomada, contra ela manifestem oposição
na primeira reunião seguinte em que participem.

ARTIGO 19.º

Funcionamento da direcção

1 � A direcção reúne ordinariamente pelo menos, uma vez por
mês e das suas reuniões é elaborada acta a exarar em livro próprio,
que é lida, aprovada e assinada pelos membros que a ela assistirem no
início da sessão imediata.

2 � Qualquer dos membros da direcção, quando vencido na deci-
são, pode fazer declaração de voto para constar da acta ou de um seu
aditamento.

3 � A direcção reúne extraordinariamente sempre que for
convocada pelo respectivo presidente, pelo conselho fiscal ou a re-
querimento apresentado no mínimo por dois dos seus membros no
pleno uso dos seus direitos que, nesse caso indicarão a respectiva or-
dem de trabalhos.

ARTIGO 20.º

Competências do presidente da direcção

Compete ao presidente da direcção:
a) Coordenar todo o trabalho da direcção, convocar reuniões, as-

sinar a correspondência e juntamente com o tesoureiro rubricar os
livros de tesouraria, assinar cheques e ordens de pagamento;

b) Representar a direcção em juízo e fora dele, por delegação da
direcção, expressa por deliberação exarada em acta;

c) Delegar as suas funções ou parte delas, quando necessário ou
conveniente para o bom andamento dos trabalhos, no vice-presiden-
te ou nos secretários;

d) Despachar os assuntos correntes ou de urgência e submetê-los a
ratificação dos restantes membros na primeira reunião da direcção.

ARTIGO 21.º

Competências do vice-presidente da direcção

Compete ao vice-presidente:
a) Assistir às reuniões da direcção com direito a voto nas decisões;
b) Substituir o presidente nos seus impedimentos ou faltas com os

poderes a ele inerentes;
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c) Coadjuvar o presidente e coordenar as tarefas que, por delibera-
ção da direcção e sob proposta do presidente, lhe sejam confiadas.

ARTIGO 22.º

Competências do secretário da direcção

Compete ao secretário da direcção:
a) Orientar todo o expediente e arquivo, acompanhando o traba-

lho de secretaria;
b) Elaborar as actas das sessões da direcção, levar à apreciação da

direcção todo o expediente recebido e expedido que se revele de inte-
resse e coadjuvar o presidente sempre que este o considere necessário.

ARTIGO 23.º

Competências do tesoureiro

Compete ao tesoureiro:
a) Ser fiel depositário dos fundos da Associação e por eles responder;
b) Superintender nos serviços de contabilidade e tesouraria, orde-

nar cobranças e pagamentos, assinar cheques e autorizações de paga-
mento juntamente com o presidente ou outro elemento da direcção
com poderes delegados para a prática destes actos;

c) Transmitir continuamente à direcção, a situação económica da
Associação e a situação da cobrança de quotas, preparar a organiza-
ção do relatório de contas e a elaboração do orçamento a ser apre-
sentado pela direcção.

ARTIGO 24.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros: presidente,
secretário e vogal, representativos das três freguesias.

2 � O presidente é substituído nos seus impedimentos pelo secretá-
rio que, por sua vez é substituído pelo vogal e este pelo vogal suplente.

ARTIGO 25.º

Competências do conselho fiscal

São competências do conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de contas a apresentar anualmen-

te à assembleia geral e pronunciar-se sobre a organização dos serviços
financeiros da Associação;

b) Zelar pelo funcionamento dos estatutos em vigor;
c) Assistir às reuniões da direcção, quando julgar necessário, sem

direito a voto;
d) Proceder, sempre que o entenda conveniente, a exames à con-

tabilidade podendo para o efeito exigir a exibição de todos os docu-
mentos necessários e verificar a documentação da tesouraria;

e) Comparecer em todas as assembleias gerais, nomeadamente, na-
quelas em que se discutirem questões relacionadas com os orçamentos.

ARTIGO 26.º

Funcionamento do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal funciona validamente desde que esteja pre-
sente a maioria dos seus membros efectivos.

2 � O conselho fiscal deverá reunir pelo menos, uma vez em cada
semestre.

3 � Das reuniões do conselho fiscal será lavrada acta em livro
próprio assinada pelo presidente nos seus termos de abertura e de
encerramento.

ARTIGO 27.º

Eleições

1 � A eleição para os corpos gerentes da Associação, será feita
por listas de candidatos a membros dos três órgãos da Associação,
votadas por escrutínio secreto, para um mandato de um ano, inte-
grando representantes das três freguesias.

2 � As listas candidatas deverão ser apresentadas ao presidente da
mesa da assembleia geral até 15 dias antes da data marcada para a
eleição, com definição dos cargos a ocupar.

3 � As listas para a mesa da assembleia geral, deverão integrar
três candidatos suplentes, as listas para a direcção deverão indicar cinco
candidatos a membros suplentes e para o conselho fiscal três mem-
bros suplentes.

4 � Cada lista poderá nomear um delegado para integrar a mesa.
5 � O acto eleitoral decorrerá em assembleia geral, convocada

expressamente para o efeito com 30 dias de antecedência.
6 � O acto eleitoral decorrerá num período de tempo determina-

do, nunca inferior a duas horas, cuja informação deverá integrar a
convocatória indicada no número anterior.

7 � A contagem e o apuramento dos votos será efectuado pela
mesa da assembleia geral eleitoral, lavrando-se acta assinada por to-
dos os membros da mesa.

8 � É considerada vencedora a lista que obtiver o maior número
de votos.

ARTIGO 28.º

Extinção e dissolução

1 � A extinção ou dissolução da assembleia só pode ser deliberada
em assembleia geral e desde que aprovada por três quartos dos sócios
efectivos no pleno gozo dos seus direitos.

2 � No caso de dissolução, os bens da Associação revertem a fa-
vor do Agrupamento.

ARTIGO 29.º

Fundos

As receitas da Associação são constituídas por:
a) Pelo produto das quotas dos seus associados;
b) Pelas receitas e quotizações extraordinárias de afectação especial;
c) Pelos donativos e quaisquer outros rendimentos resultantes de

actividades de âmbito estatutário;
d) Pelos juros e outros rendimentos de subscrição aceites pela di-

recção;
e) Outros apoios.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074998

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO 1.º CEB

ZAMBUJAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da
Escola do 1.º CEB � Zambujal, de agora em diante designada apenas
por Associação de Pais, é constituída pelos pais e encarregados de
educação dos alunos e por outros cidadãos amigos da Escola, que dela
queiram fazer parte.

a) Tem a sua sede na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do
Zambujal, freguesia de Cadima, concelho de Cantanhede e distrito de
Coimbra.

b) Rege-se pelos presentes estatutos e, nos casos omissos, pela lei
geral.

ARTIGO 2.º

A Associação de Pais tem como objectivo essencial contribuir,
através de estreita e permanente colaboração entre alunos, direcção
da Escola e corpo docente, pais e encarregados de educação, para o
labor educativo que em comum lhes compete.

ARTIGO 3.º

A Associação de Pais exercerá a sua actividade sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a
educação dos seus alunos se processe segundo as normas do direito
universalmente aceite, salvaguardando sempre a sua independência de
quaisquer organizações oficiais ou privadas.

ARTIGO 4.º

Para a realização dos seus objectivos, a Associação de Pais propõe
entre outras, as seguintes atribuições:

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

b) Defender perante a Escola os legítimos interesses dos alunos e
expressar as suas necessidades e aspirações em matéria de educação e
ensino;

c) Colaborar com pais, encarregados de educação e professores em
tarefas de carácter pedagógico;

d) Colaborar com associações ou organismos afins, para um maior
enriquecimento no campo do ensino e da cultura;
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e) Colaborar nas iniciativas da Escola, e bem assim dar sugestões
para as mesmas, nomeadamente, em matéria de utilização dos tem-
pos livres, relativamente a actividades circum-escolares de carácter
cultural, educativo e desportivo;

f) detectar e denunciar situações de injustiça ou lesivas, dos interes-
ses materiais e morais dos educandos, propondo a reparação legítima
e a reclamação até instâncias superiores da respectiva evolução e
solução final.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

Podem ser associados:
a) Por direito próprio, os pais ou encarregados de educação dos

alunos;
b) Cidadãos amigos da Escola que se inscrevam na Associação de

Pais.
A admissão dos associados referidos em b), depois de solicitada pelos

mesmos, fica condicionada à aprovação da direcção.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar os presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias e reuniões para que forem convocados;
c) Aceitar e exercer com zelo e diligência os cargos para que fo-

rem eleitos;
d) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a realização

dos fins da Associação;
e) Pagar a quota que for estipulada em assembleia geral;
f) Procurar manter-se ao corrente de todas as decisões da assembleia

geral e da direcção.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar em todas as actividades da Associação;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Apresentar sugestões ou projectos que sirvam os fins da Associa-

ção de Pais;
d) Ser informado sobre as actividades da Associação;
e) Utilizar os serviços da Associação, para tratar problemas relati-

vos aos alunos da Escola dentro do âmbito definido pelo artigo 3.º

ARTIGO 8.º

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

altura do ano;
b) Por infracção dos estatutos;
c) Por falta de pagamento da quota.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação de Pais:
a) A assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal, cujos mem-

bros exercerão gratuitamente as suas funções, em cada período par
que forem eleitos;

b) Serão eleitos pelo período de um ano, com início no princípio
do ano lectivo;

c) Apenas poderão fazer parte dos órgãos sociais, os associados
que sejam pais ou encarregados de educação dos alunos da Escola.

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

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

§ único. O pai e a mãe, podem tomar parte conjuntamente nas
assembleias gerais, mas o direito de voto exercido por eles é indepen-
dente do número de filhos que frequentem a Escola.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário que constituem a mesa.

§ único. O vice-presidente substitui o presidente no caso da sua falta
ou impedimento.

ARTIGO 12.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral, com a pre-
sença à hora previamente marcada, da maioria absoluta dos associa-
dos, ou 30 minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reúne ordinarimente duas vezes por ano, e extraor-
dinariamente sempre que para isso for convocada.

ARTIGO 14.º

Podem convocar a assembleia geral extraordinária: o presidente da
mesa, a direcção, o conselho fiscal ou 10 associados.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral deverá ser convocada por aviso enviado aos
associados através dos alunos, relativamente aos associados referidos
na alínea b) do artigo 5.º através de carta, remetidas com oito dias de
antecedência, indicando o objectivo, o dia, hora e local em que terá
lugar e afixada no estabelecimento de ensino.

ARTIGO 16.º

Compete nomeadamente, à assembleia geral:
a) Eleger ou destituir os membros da mesa, da direcção e do con-

selho fiscal;
b) Apreciar a actividade da direcção;
c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos, nos termos do artigo 15.º

Direcção

ARTIGO 17.º

A direcção é constituída por: um presidente, um vice-presidente,
um secretário, um tesoureiro e um vogal.

§ único. O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou
impedimento.

ARTIGO 18.º

Compete, nomeadamente, à direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
b) Fazer o necessário para que se cumpram as finalidades da Asso-

ciação, nos termos dos artigos 2.º, 3.º e 4.º;
c) Representar a Associação e defender os seus objectivos;
d) Manter informados os associados, sobre as actividades da Asso-

ciação;
e) Submeter à assembleia geral, o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
f) Apreciar os pedidos de admissão, readmissão e demissão dos as-

sociados, nos termos do artigo 5.º

ARTIGO 19.º

A Associação de Pais obriga-se com a assinatura de dois membros
da direcção, devendo uma delas ser a do presidente ou do seu substi-
tuto, bastando a assinatura do presidente ou seu substituto, nos actos
de mero expediente.

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal é constituído por: um presidente e dois vogais,
pertencendo-lhe apreciar e emitir pareceres, sobre o relatório e con-
tas e quaisquer projectos orçamentais ou despesas.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal reunirá pelo menos, uma vez por ano ou a pedi-
do do seu presidente, dos vogais ou da direcção, sempre que o julguem
necessário.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

O património da Associação de Pais é constituído pelas quotas dos
associados, e por quaisquer outros bens ou receitas, que lhe sejam atri-
buídos.

ARTIGO 23.º

A Associação de Pais será dissolvida por decisão de, pelo menos,
três quartos dos seus associados, em assembleia geral convocada para
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esse fim. Se tal não se verificar, será feita segunda convocatória no
prazo de oito dias e terá de reunir, pelo menos, um terço dos asso-
ciados.

ARTIGO 24.º

Em caso de dissolução da Associação, e salvo determinação em
contrário da assembleia geral, os bens da Associação reverterão para
a Escola do 1.º CEB de Zambujal.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074991

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO

E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE TROPEÇO

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza, duração e sede

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas
do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância de Tropeço, adopta a designação de
APEET. É uma Associação voluntária, sem fins lucrativos, congrega
e representa pais e encarregados de educação que dela quiserem fazer
parte, não subordinada a qualquer ideologia política ou religiosa e
exercendo a sua actividade com plena independência em relação a
quaisquer organizações oficiais ou privadas, mas fomentando sempre
a colaboração efectiva entre os vários intervenientes no processo
educativo.

2 � Durará por tempo indeterminado e tem a sua sede no Jardim-
-de-Infância, de Bacêlo, Tropeço, 4540 Arouca.

3 � Reger-se-á pelos vigentes estatutos, sendo os casos omissos
resolvidos em assembleia geral e de acordo com a lei vigente para as
associações.

ARTIGO 2.º

Objectivos

1 � A APEET tem por objectivo difundir a actividade escolar e
associativa, assim como, desenvolver e promover todas as acções
conducentes ao bom funcionamento das escolas, no sentido de obter
resolução dos problemas relacionadas com a instrução, a educação
integral dos educandos, a criação e manutenção de instalações con-
dignas, bem como a participação na organização de actividades de
tempos livres.

2 � Para concretizar os objectivos previstos no número anterior,
a Associação propõe-se :

a) Colaborar com as escolas na apreciação das questões disciplina-
res e pedagógicas, de acordo com a legislação em vigor;

b) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre a
vida escolar;

c) Promover contactos com outras associações congéneres, no
sentido de integrar a sua acção num contexto o mais amplo possível;

d) Promover a detecção e o estudo de problemas que afectem a
comunidade escolar, através de reuniões, inquéritos, conferências,
exposições ou a criação de grupos de trabalho para esse efeito;

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

ARTIGO 3.º

Membros

1 � Podem ser membros da APEET os pais e encarregados de
educação dos alunos das Escolas do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância de
Tropeço, que voluntariamente nela se inscrevam.

2 � Quando pai e a mãe se houverem inscrito como sócios, po-
dem fazer-se representar em conjunto, mas apenas um deles terá di-
reito a voto, independentemente do número de filhos que frequente
as escolas.

3 � Perdem a qualidade de associados:
a) Quando o filho ou educando deixar de frequentar as escolas;
b) A pedido do associado, quando feito expressamente e dirigido à

direcção da Associação;
c) Por deliberação da assembleia geral, desde que tenham sido in-

fringidos os regulamentos, deixem de pagar as quotizações durante seis
meses consecutivos, ponham em causa o bom nome da Associação,
não respeitem os estatutos ou as deliberações da assembleia geral

ARTIGO 4.º

Direitos dos associados

1 � Constituem direitos dos associados, desde que paguem pon-
tualmente as suas quotas:

a) Participar nas assembleias gerais, ou outras reuniões para que
sejam convocados;

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da Associação;
c) Serem mantidos ao corrente das actividades da APEET, poden-

do solicitar esclarecimentos à direcção, sempre que o desejem;
d) Proporem aos órgãos sociais as iniciativas que considerem úteis

para prossecução dos objectivos da Associação;
e) Requererem a convocação da assembleia geral, sempre que en-

tendam haver incumprimentos legais ou estatutários e desde que soli-
citem ao presidente da mesa da assembleia geral, pelo menos um ter-
ço dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 5.º

Deveres dos associados

1 � Constituem deveres dos associados:
a) Pagar as quotas pontualmente;
b) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir na medida

das suas possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos;
d) Observar todas as disposições legais, estatutárias e as delibera-

ções dos órgãos sociais;
e) Comunicar à direcção a sua mudança de residência ou do seu

educando.
ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da APEET a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

2 � A assembleia geral � constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos. A mesa da assembleia geral é constituída
por um presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário.

3 � A direcção � órgão executivo, constituído por um número
de cinco membros, sendo um presidente, um vice-presidente, um se-
cretário, um tesoureiro e um vogal.

4 � Conselho fiscal � órgão fiscalizador, constituído por um pre-
sidente, um secretário e um relator.

5 � Os órgãos sociais serão eleitos anualmente, no início de cada
ano lectivo, em assembleia geral convocada expressamente para o
efeito e após a elaboração das respectivas listas concorrentes e entre-
gues até 15 dias antes ao presidente da respectiva mesa.

6 � O mandato inicia-se após a «tomada de posse», que ocorrerá
dentre de um prazo máximo de oito dias.

7 � O exercício dos cargos é gratuito, podendo no entanto, justi-
ficar-se o pagamento de despesas deles derivados.

8 � Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presiden-
tes e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.
As suas decisões são tomadas por maioria dos presentes, tendo o pre-
sidente direito ao voto de qualidade, se necessário. As deliberações
para alteração dos estatutos, ou dissolução da Associação, carecem de
voto favorável de três quartos dos associados presentes.

9 � Os membros dos órgãos sociais são responsáveis solidariamente,
no exercício do seu mandato, desde que não tenham reprovado qualquer
deliberação e tenham feito constar em acta, com «declaração de voto».

10 � Das reuniões dos órgãos sociais, serão elaboradas sempre actas
obrigatoriamente assinadas por todos os membros presentes, com
excepção das de assembleias gerais que terão apenas de conter as as-
sinaturas dos membros da respectiva mesa, ficando em anexo a «lista
de presenças.»

11 � A assembleia geral reunirá, em sessões ordinárias, pelo me-
nos duas vezes por ano:

a) Uma no início de cada ano lectivo, para eleição dos órgãos
sociais, discussão e aprovação do relatório da direcção e contas de
gerência do ano transacto, do plano de actividades e orçamento para
o ano em curso e, bem assim, dos «pareceres do conselho fiscal»;

b) Outra no final de cada ano lectivo.
12 � A assembleia geral reunirá ainda extraordinariamente, sem-

pre que convocada para o efeitos nos termos estatutários.
13 � As assembleias gerais serão convocadas pelo respectivo presi-

dente da mesa, ou seu substituto, por sua iniciativa, por solicitação da
direcção ou do conselho fiscal, ou ainda por um terço dos associados,
nos termos da alínea e) do artigo 4.º As convocatórias devem ser re-
metidas aos associados pelo menos com 10 dias de antecedência, indi-
cando o local, o dia, a hora e a ordem de trabalhos. Caso à hora marcada
não estejam presente mais de metade dos associados, no pleno gozo
dos seus direitos, as assembleias gerais reunirão meia hora depois com
qualquer número de presenças. Se se tratar de uma sessão extraordiná-
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ria, convocada ao abrigo da alínea e) do artigo 4.º, só poderão reunir se
estiverem presentes pelo menos dois terços dos requerentes.

14 � A direcção reunirá sempre que o julgue necessário e obriga-
toriamente uma vez por mês.

15 � Compete à direcção gerir a Associação e nomeadamente:
a) Dirigir e orientar todas as actividades da Associação em confor-

midade com os estatutos, disposições legais em vigor e deliberações
da assembleia geral;

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento, o
relatório e contas de gerência, a fim de serem submetidos ao parecer
do conselho fiscal e discussão e aprovação em assembleia geral;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços considera-
dos necessários, bem como a escrituração dos livros nos termos legais;

d) Admitir novos associados ou exonerá-los, tendo em conta o
estipulado na alínea c) do artigo 3.º dos estatutos.

e) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convoca-
ção das respectivas sessões;

f) Nomear, no início de cada ano lectivo, os seus representantes
para as reuniões do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas
do 1.º CEB e Jardins-de-Infância de Arouca.

16 � Para obrigar a Associação, são necessárias e bastantes as
assinaturas conjuntas de dois membros de direcção, sendo uma delas a
do presidente ou vice-presidente. Nas operações financeiras, é obri-
gatória a assinatura do tesoureiro.

17 � O conselho fiscal reunirá sempre que o julgue necessário e obri-
gatoriamente duas vezes por ano, para apreciar o plano de actividades, o
orçamento, o relatório e as contas de gerência, elaborando os indispen-
sáveis «pareceres» para discussão e aprovação em assembleia geral.

18 � Compete ainda ao conselho fiscal:
a) Zelar pelo cumprimento da lei , dos estatutos e das deliberações

das assembleias gerais;
b) Fiscalizar a escrituração e os documentos da Associação, sem-

pre que julgue conveniente;
c) Propor ao presidente da mesa da assembleia geral a convocação de

sessões extraordinárias, quando necessário, nos termos dos estatutos.
19 � O conselho fiscal pode assistir às reuniões de direcção, mas

sem direito a voto nas suas deliberações.

ARTIGO 7.º

Regime financeiro

1 � São receitas das Associação:
a) Quotização das associados, que será de valor mínimo de € 2,5,

fixado mensalmente enquanto não for alterado o seu valor em
assembleias gerais;

b) Subvenções, donativos ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídos;
c) Outras receitas.
A aquisição e alienação de bens de valor superior à receita anual

dependem da autorização da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Disposições gerais

1 � A Associação deve aderir às federações concelhia e regional
e, bem assim, à Confederação Nacional das Associação de Pais.

2 � A APEET poderá, ainda por proposta da direcção, filiar-se
em organizações nacionais e supranacionais, cujo carácter e âmbito
possam contribuir para a defesa dos direitos dos pais e educadores,
quanto à educação e formação dos filhos e educandos.

3 � As direcções das Escolas do 1.º Ciclo e Jardim-de-infância de
Tropeço poderão fazer-se representar, quando convidadas, nas
assembleias gerais, embora sem direito a voto.

4 � Em caso de dissolução da Associação, será eleita em assembleia
geral uma comissão liquidatária, que cessará funções após o cumprimento
das decisões que lhe foram atribuídas e nos termos da legislação em vigor.

Conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074990

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO

DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO
E JARDINS-DE-INFÂNCIA DE LEÇA DA PALMEIRA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Agrupamento de Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância de

Leça da Palmeira, adiante designada por Associação, é uma institui-
ção sem fins lucrativos, que congrega e representa pais e encarregos de
educação dos alunos dos estabelecimentos de ensino que constituem o
Agrupamento. Tem duração ilimitada e sede na Escola Básica
n.º 1 (Amorosa).

ARTIGO 2.º

Objectivos

À Associação compete difundir a actividade escolar, associativa e
outras afins, no sentido de se obter forte elo que ligue por mútuos
interesses os alunos, os professores e a família, bem como todos os
outros interessados.

ARTIGO 3.º

Funcionamento da Associação

O funcionamento da Associação rege-se pelos presentes estatutos,
pelos regulamentos internos aprovados em assembleia geral e nos casos
omissos, pela lei geral em vigor.

ARTIGO 4.º

Sócios

a) São sócios efectivos desta Associação os pais e encarregados de
educação dos alunos dos estabelecimentos de ensino que constituem o
Agrupamento e que voluntariamente se inscrevem na Associação;

b) Podem ser admitidos como sócios honorários pessoas singulares
ou colectivas, assim sejam reconhecidos em assembleia geral sob pro-
posta do conselho executivo.

ARTIGO 5.º

Perda da qualidade de sócio

a) Os pais e encarregados de educação, cujos educandos deixem de
frequentar o Agrupamento de escolas, perdem automaticamente a
qualidade de sócios, logo que tal acto se verifique;

b) Podem, também, a qualidade de sócios, aquele que pedirem a
demissão e os que forem demitidos pela assembleia geral;

c) Poderão ser excluídos pela assembleia geral, sob proposta do
conselho executivo, os sócios que pratiquem actos lesivos aos inte-
resses e bom nome da Associação e os que pelo seu comportamento
contribuam para a criação de um mau ambiente ao nível do Agrupa-
mento.

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

a) A Associação é constituída pelos seguintes órgãos: 
1 � Assembleia geral.
2 � Conselho executivo.
3 � Conselho fiscal.
b) Será aconselhável que os órgãos da Associação integrem pais e

encarregados de educação dos vários estabelecimentos de ensino do
Agrupamento;

c) Apenas poderão ser membros dos órgãos sociais os sócios efec-
tivos da Associação.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno uso
dos seus direitos.

ARTIGO 8.º

Constituição da assembleia geral

a) A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
dois secretários;

b) Os membros da mesa da assembleia geral, em caso de impedi-
mento permanente, serão substituídos pelos membros suplentes da
respectiva lista de candidatos.

ARTIGO 9.º

Competências da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Eleger os órgãos sociais;
b) Deliberar sobre propostas de alteração dos estatutos, em

assembleia geral convocada para o efeito;
c) Aprovar o plano anual de actividades, o orçamento anual e o

relatório e contas;
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d) Aprovar a filiação ou a desfiliação da Associação em organiza-
ções locais, regionais, nacionais ou internacionais, cujo carácter e âm-
bito possa contribui para a concretização dos objectivos da Associação;

e) Delegar poderes ao conselho executivo para adquirir, alienar e
onerar bens e fazer tudo o necessário para o efeito, incluindo contrair
empréstimos;

f) Fixar o montante do donativo devida pelos sócios à Associação;
g) Tomar conhecimento e deliberar sobre as decisões do conselho

executivo, nos termos previstos nesses estatutos;
h) Aprovar os regulamento internos da Associação;
i) Resolver eventuais diferendos entre os diversos órgãos delibe-

rando conforme os interesses relevantes da Associação;
j) Deliberar sobre eventuais propostas que lhe sejam presentes pe-

los diversos órgãos;
k) Deliberar sobre a destituição de qualquer órgão social;
l) Deliberar sobre a extinção ou dissolução da Associação;
m) Zelar pelo funcionamento dos estatutos em vigor.

ARTIGO 10.º

Funcionamento da assembleia geral

a) A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano: até
30 dias depois do início do ano lectivo para aprovação do relatório e
contas do ano anterior e eleição dos novos órgãos, sendo caso disso,
nos últimos 30 dias ao ano lectivo para aprovação do plano de acti-
vidades e orçamento do ano seguinte;

b) A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que for
convocada pelo conselho executivo, pelo conselho fiscal ou a requeri-
mento apresentado no mínimo por 10% dos sócios no pleno uso dos
seus direitos, que, nesse caso, indicarão a respectiva ordem de trabalhos;

c) Os trabalhos da assembleia geral são coordenadas por uma mesa
constituída por um presidente e dois secretários;

d) As convocatórias das assembleias gerais ordinárias e extraordiná-
rias, com a indicação da respectiva ordem de trabalhos, data e hora de
funcionamento, têm de ser feitas com pelo menos oito dias de antece-
dência por aviso afixado nos estabelecimentos de ensino do Agrupa-
mento e por aviso enviado através das crianças ou por via postal;

e) Se à hora marcada para o início da assembleia geral não estiver
presente a maioria dos sócios, ela funcionará meia hora depois com
qualquer número de sócios presentes, sendo válidas as suas decisões,
conforme menção que deverá constar do aviso de convocatória;

f) Das assembleias gerais será lavrada acta em livro próprio, assi-
nada pelo presidente e secretários.

ARTIGO 11.º

Constituição do conselho executivo

a) Conselho executivo é constituído por cinco elementos eleitos
pelos sócios: um presidente, um vice-presidente, um secretário, um
tesoureiro e um vogal;

b) Os membros do conselho executivo, em caso de impedimento
permanente, serão substituídos pelos membros suplentes da respecti-
va lista de candidatos.

ARTIGO 12.º

Competências do conselho executivo

O conselho executivo é o órgão de gestão da Associação, compe-
tindo-lhe:

a) Representar a Associação, exercer e assumir obrigações;
b) Praticar todos os actos necessários à realização dos objectivos

da Associação;
c) Criar, organizar e dirigir todos os serviços;
d) Administrar a Associação e apresentar anualmente o relatório e as

contas com o parecer do conselho fiscal e à apreciação da assembleia geral;
e) Elaborar os planos de actividades e os orçamentos anuais e

submetê-los à apreciação do conselho fiscal e da assembleia geral;
f) Elaborar os regulamentos necessários à organização e utilização

dos serviços;
g) Propor à assembleia geral o montante do donativo a pagar pe-

los sócios;
h) Dar execução a todas as deliberações da assembleia geral;
i) Celebrar acordos de cooperação com os serviços oficiais, associ-

ações congéneres e outras entidades;
j) Em todos os documentos que importe na realização de despesas,

é obrigatório duas assinaturas, sendo uma a do tesoureiro e a outra a
do presidente ou vice-presidente.

ARTIGO 13.º

Responsabilidade dos membros do conselho executivo

Os membros do conselho executivo respondem solidariamente
pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício das suas fun-

ções, exceptuando aqueles que contra as mesmas hajam reclamado e
que expressamente tenham votado contra a deliberação, ou que, não
tendo assistido à reunião em que a mesma foi tomada, contra ela ma-
nifestem oposição na primeira reunião seguinte em que participem.

ARTIGO 14.º

Funcionamento do conselho executivo

a) O conselho executivo reúne ordinariamente pelo menos uma
vez por mês e das suas reuniões é elaborada acta a exarar em livro
próprio, que é lida, aprovada e assinada pelos membros que a ela as-
sistiram, no início da sessão imediata;

b) Qualquer dos membros do conselho executivo, quando vencido
na decisão, pode fazer declaração de voto para constar da acta ou de
um seu aditamento;

c) O conselho executivo reúne extraordinariamente sempre que for
convocada seu presidente, pelo conselho fiscal ou a requerimento apre-
sentado no mínimo por dois dos seus membros no pleno uso dos seus
direitos, que, nesse caso, indicarão a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 15.º

Constituição do conselho fiscal

a) O conselho fiscal é constituído por três membros: presidente,
secretário e vogal;

b) O presidente é substituído nos seus impedimentos pelo secretário,
que por sua vez é substituído pelo vogal e este pelo vogal suplente.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho fiscal

São competências do conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas a apresentar anualmente

à assembleia geral e pronunciar-se sobre a organização dos serviços
financeiros da Associação;

b) Assistir às reuniões do conselho executivo, quando julgar neces-
sário, sem direito a voto;

c) Proceder, sempre que o entenda conveniente, a exames à con-
tabilidade, podendo para o efeito exigir a exibição de todos os docu-
mentos necessários e verificar a documentação da tesouraria;

d) Comparecer em todas as assembleias gerais, nomeadamente na-
quelas em que se discutirem questões relacionadas com os orçamentos.

ARTIGO 17.º

Funcionamento do conselho fiscal

a) O conselho fiscal funciona validamente desde que esteja presen-
te a maioria dos seus membros;

b) O conselho fiscal reunirá sempre que achar conveniente;
c) Das reuniões do conselho fiscal será lavrada acta em livro pró-

prio, que é lida, aprovada e assinada pelos membros que a elas assis-
tiram, no início da sessão imediata.

ARTIGO 18.º

Eleições

a) A eleição para os órgãos sociais da Associação será feita por
listas de candidatos a membros dos três órgãos, votada por escrutínio
secreto, para um mandato de dois anos;

b) As listas candidates deverão ser apresentadas ao presidente da
mesa da assembleia geral até 15 dias antes da data marcada para a
eleição;

c) As listas candidates para a mesa da assembleia geral e conselho
fiscal deverão integrar dois suplentes e para o conselho executivo três
suplentes;

d) Para o processo de eleição, cada lista poderá nomear um dele-
gado para integrar a mesa eleitoral;

e) O acto eleitoral decorrerá em assembleia geral convocada ex-
pressamente para o efeito com 30 dias de antecedência;

f) O presidente da mesa providenciará a afixação das listas concor-
rentes aos órgãos sociais, em todos os estabelecimentos de ensino do
Agrupamento, com pelo menos oito dias de antecedência do acto
eleitoral;

g) A contagem e apuramento dos votos será efectuada pela mesa
da assembleia geral eleitoral, lavrando-se acta assinada por todos os
membros da mesa;

h) É considerara vencedora a lista que obtiver o maior número de
votos;

i) Em caso da não existência de listas concorrentes aos órgãos
sociais, a assembleia geral deverá escolher de entre os seus membros
uma equipa que dará corpo aos respectivos órgãos.
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ARTIGO 19.º

Regime financeiro

As receitas da Associação são constituídas:
a) Pelo produto dos donativos dos seus associados;
b) Pelas receitas e quotizações extraordinárias de afectação especial;
c) Pelos donativos e quaisquer outros rendimentos de actividades

de âmbito estatutário;
d) Pelos juros e outros rendimentos de subscrição aceites pelo con-

selho executivo;
e) Por outros apoios

ARTIGO 20.º

Dissolução

a) A extinção ou dissolução da Associação só pode ser deliberada
em assembleia geral e desde que aprovada por três quartos dos sócios
efectivos no pleno gozo dos seus direitos;

b) No caso de dissolução, os bens da Associação revertem a favor
do Agrupamento.

ARTIGO 21.º

Alterações estatutárias

Qualquer alteração a estes estatutos, só poderá ser efectuada em
assembleia geral, expressamente convocada para esse efeito, devendo
obter uma votação a favor de pelo menos três quartos dos sócios
presentes.

ARTIGO 22.º

Casos omissos

No que estes artigos estejam omissos, rege a vontade soberana a da
assembleia geral, em conformidade com as leis em vigor.

ARTIGO 23.º

Transitório

Constituem a comissão instaladora:

Nome n.º BI Data Arquivo

Joaquim Costa Monteiro 7369684 27/07/2001 Lisboa
Joaquim Manuel M. Morgado 5903559 29/12/2000 Lisboa
Maria de Fátima A. M. Vicente 8993921 25/02/2000 Lisboa
Maria Helena S. L. M. Silva Marrana 5815080 01/02/2001 Lisboa
Maria Isabel Couto Curval 7707060 05/02/2001 Lisboa
Maria Luísa P. Pereira Neto 1666582 22/02/2000 Lisboa
Maria Madalena F. Rodrigues 3582863 03/05/1996 Lisboa
Rui Luís Magalhães Moura 3578359 06/11/2001 Lisboa
Rui Manuel Couto C. Pinto 5924157 16/10/2000 Lisboa
Sebastião António Bessa Azevedo 8192060 29/05/2000 Lisboa

Conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074989

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 1 N.º 20 E RESPECTIVO

JARDIM-DE-INFÂNCIA

Estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação adopta a designação de Associação de Pais e Encar-
regados de Educação dos Alunos da Escola EB 1 n.º 20 e respectivo
Jardim-de-Infância, adiante designada por Associação, é constituída
por tempo ilimitado.

ARTIGO 2.º

Natureza

A Associação é alheia a qualquer ideologia política ou religiosa, é
independente de quaisquer organizações oficiais ou privadas. Não tem
fins lucrativos, rege-se pelos presentes estatutos e nos casos omissos
pelas disposições da lei geral.

ARTIGO 3.º

Sede

A Associação tem a sua sede na Escola EB 1 n.º 20, podendo esta
localização ser alterada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � Difundir a actividade escolar, associativa, e outras afins, no sen-
tido de se obter um forte elo que ligue por mútuos interesses os alunos a
escola e a família, bem como outros interessados em colaborar.

2 � Possibilitar e facilitar o exercício do direito e dever que ca-
bem aos pais e encarregados de educação de orientarem e participa-
rem activamente na educação integral dos filhos e educandos.

3 � Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educa-
ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros
e principais educadores.

4 � Defender os interesses morais, culturais e físicos dos educandos.
5 � Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social.
6 � Fomentar a qualidade do ensino.

CAPÍTULO II
Dos elementos

ARTIGO 5.º

Podem ser elementos da Associação os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos da escola e jardim de infância, desde que se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 6.º

Direitos dos elementos

1 � São direitos dos membros:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral e em todas as activi-

dades da Associação;
b) Apresentar propostas por escrito que julguem de utilidade para

a Associação;
c) Eleger e ser eleitos para qualquer cargo dos órgãos sociais;
d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral nos

termos dos estatutos.
ARTIGO 7.º

Deveres dos elementos

1 � São deveres dos elementos:
a) Cumprir as disposições estatutárias;
b) Colaborar nas actividades da Associação e contribuir para a reali-

zação dos seus objectivos e prestígio da sua actuação;
c) Pagar as cotas anualmente, no início do ano lectivo;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 8.º

Perda da qualidade de elemento

1 � Perdem a qualidade de elementos:
a) Aqueles que voluntariamente o pedirem por escrito ao órgão

executivo da Associação;
b) Aqueles que faltarem ao cumprimento das suas obrigações

estatutárias;
c) Compete ao conselho executivo declarar a perda de qualidade de

elemento.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação, eleição e destituição

ARTIGO 9.º

Especificação

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

ARTIGO 10.º

Eleição

1 � Os órgãos sociais da Associação são eleitos pela assembleia
geral para o mandato de dois anos.
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2 � Os órgãos eleitos tomarão posse perante o presidente da
assembleia geral.

3 � Findo o prazo dos respectivos mandatos, os elementos dos
órgãos sociais conservar-se-ão no exercício dos seus cargos até os que
novos eleitos sejam empossados.

4 � As eleições efectuam-se no início do ano lectivo.
5 � Sempre que haja eleições, as listas candidatas devem ser apre-

sentadas no início da assembleia à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Destituição

1 � Os elementos dos órgãos sociais, individualmente ou em con-
junto, são passíveis de destituição desde que ocorra motivo grave para
o bom nome da Associação.

2 � A destituição só poderá ter lugar em assembleia geral expres-
samente convocada para apreciação da gravidade do motivo e para
ser válida, necessita de obter o voto favorável de pelo menos três
quartos dos membros efectivos presentes.

3 � Se a destituição referida nos números antecedentes abranger
mais de um terço dos elementos de um órgão social deverá a mesma
assembleia deliberar sobre o preenchimento dos cargos vagos até a
realização de novas eleições.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Constituição

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

ARTIGO 13.º

Composição da mesa

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um 1.º secretário e um 2.º secretário.

2 � O presidente nas ausências e impedimentos será substituído
pelo 1.º secretário.

ARTIGO 14.º

Competências

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os corpos sociais da Associação;
c) Discutir e votar o relatório e contas;
d) Fixar a cota mínima anual;
e) Deliberar sobre a extinção da Associação;
f) Apreciar as propostas, pareceres ou votos que lhe sejam subme-

tidos e deliberar sobre eles.
2 � Compete nomeadamente ao presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;
c) Assinar as actas com os secretários;
d) Empossar os membros nos cargos sociais para que forem eleitos.

ARTIGO 15.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no início do ano lectivo.

2 � Extraordinariamente a assembleia geral reunirá, por convoca-
ção do seu presidente, quando este entenda necessário, ou por reque-
rimento do conselho executivo, conselho fiscal, ou de um número
não inferior a um terço dos associados.

3 � O requerimento a que se refere o número anterior será dirigi-
do ao presidente da assembleia geral e deve designar concretamente o
objectivo da reunião.

4 � No caso da assembleia geral ser convocada pelos associados
esta só poderá funcionar se estiverem presentes pelo menos dois ter-
ços dos requerentes.

5 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira
convocatória desde que estejam presente a maioria dos associados, e
em segunda convocatória, meia hora mais tarde com qualquer núme-
ro de associados.

ARTIGO 16.º

Convocatória e ordem de trabalho

A convocação da assembleia geral será feita através de circular
enviada aos associados e nela serão indicados o dia, a hora e o local
da assembleia, bem como a respectiva ordem de trabalho.

ARTIGO 17.º

Deliberações

1 � As deliberações são tomadas por maioria dos associados pre-
sentes.

2 � Exceptuam-se os seguintes casos:
a) As deliberações sobre as alterações dos estatutos são tomadas

por maioria qualificada de três quartos dos associados presentes;
b) Nas deliberações sobre a dissolução da Associação terão que es-

tar presentes e votar favoravelmente três quartos dos associados em
pleno gozo dos seus direitos em reunião expressamente convocada
para o efeito.

SECÇÃO III

Conselho executivo

ARTIGO 18.º

Composição

O conselho executivo é composto por sete elementos: um presi-
dente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e três vogais.

ARTIGO 19.º

Competência

1 � Compete ao conselho executivo:
a) Representar a Associação e em seu nome defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações;
b) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;
c) Elaborar anualmente o relatório e contas da Associação;
d) Elaborar o plano de actividades da Associação.
2 � Compete especialmente ao presidente do conselho executivo

coordenar e orientar a actividade do conselho executivo diligenciando
pela assiduidade e eficiência dos seus elementos, dirigir as suas reuni-
ões e assinar as actas com o secretário.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � O conselho executivo deverá reunir ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente, sempre que os seus elementos enten-
dam ser necessário.

2 � O conselho executivo só pode deliberar desde que estejam
presentes a maioria dos seus elementos.

3 � As deliberações são tomadas por maioria dos elementos pre-
sentes tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 21.º

Vinculação

Para vincular a Associação é necessária a assinatura de dois ele-
mentos do conselho executivo, sendo um deles o presidente ou no
seu impedimento o vice-presidente.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
2 � Verificando-se o impedimento do presidente, as suas funções

passam a ser asseguradas pelos vogais.

ARTIGO 23.º

Competência

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais do conselho exe-

cutivo;
b) Verificar periodicamente a regularidade das contas;
c) Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária sem-

pre que se verificar a existência de abusos ou irregularidades graves
em matéria de ordem económica e financeira.

ARTIGO 24.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá sempre que o desempenho das suas
funções assim o exigir.
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2 � As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com
a presença da maioria dos seus elementos.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 25.º

Exercício

O ano social da Associação corresponde ao ano escolar.

ARTIGO 26.º

Receitas

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

sejam atribuídos.
ARTIGO 27.º

Despesas

Constituem despesas da Associação:
a) O pagamento de material, serviços e outros encargos adminis-

trativos necessários ao funcionamento e execução das suas atribui-
ções estatutárias;

b) Os pagamentos respeitantes a outros encargos resultantes de
iniciativas próprias ou em ligação com outras entidades, públicas ou
privadas de acordo com os seus objectivos.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Actas

Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas.

ARTIGO 29.º

Dissolução e liquidação

A assembleia geral que delibere a dissolução da Associação, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º decidirá sobre a forma e
prazo de liquidação, bem como o destino a dar aos bens que constitu-
am o património.

Conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074988

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SEIDE (S. MIGUEL)

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

A instituição adopta a designação Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação do Jardim-de-Infância de Seide São Miguel adiante
designada APEEJISSM e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A APEEJISSM tem a sua sede no Jardim-de-Infância da freguesia
de Seide São Miguel, no concelho de Vila Nova de Famalicão, poden-
do esta localização ser alterada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A Associação que se regerá pelos presentes estatutos e regulamen-
tos aprovados em assembleia geral é uma Associação de direito priva-
do, sem fins lucrativos e independente de qualquer ideologia política
ou religiosa que respeita as diversas correntes de opinião e os padrões
de direito natural reconhecidos pela Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por finalidade congregar, coordenar, dinamizar,
defender e representar os interesses e direitos dos pais e encarregados

de educação, em relação aos seus filhos e educandos, através da cola-
boração permanente e recíproca com os órgãos da escola e com o
corpo docente e discente da escola, pais e encarregados de educação
e todos os parceiros sociais, para o processo educativo, pedagógico e
formativo dos seus educandos, dentro de uma linha democrática, exer-
cendo sempre as suas actividades com sentido de equidade  visando o
progresso educativo.

ARTIGO 5.º

Para realização dos seus fins, a Associação propõe-se, designa-
damente:

1 � Promover os esclarecimentos dos pais e encarregados de edu-
cação, enquanto membros da comunidade educativa, habilitando-os ao
cabal desempenho da sua missão de educadores e membros dos órgãos
da escola.

2 � Defender os interesses morais e culturais e físicos dos
educandos.

3 � Utilizar os meios que achar adequados, nomeadamente o re-
curso a reuniões, conferências, debates, criação de comissões e grupos
de trabalho.

4 � Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à
educação e juventude.

5 � Pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes.
6 � Participar na definição de uma política de educação e juventude.
7 � Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultura, social e

desportivo.
8 � Intervir, como parceiro social, junto dos órgãos de soberania,

autarquia, autoridades e outras instituições, de modo a facilitar o exer-
cício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos pais e
encarregados de educação.

9 � Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes
no processo educativo, salvaguardando a independência em relação a
quaisquer organizações concelhias, distritais, nacionais, estrangeiras e
internacionais, com finalidades convergentes ou complementares.

10 � Exercer actividades que não dizendo respeito a aspectos
meramente educativos, se relacionem com estes e com a defesa e apoio
da instituição familiar.

11 � Integrar-se em organizações concelhias, distritais, nacionais,
com finalidades convergentes ou complementares.

12 � Promover, divulgar e defender os pais e encarregados de
educação, em todas as estruturas da escola.

13 � Criar as condições para a realização de parecerias com a escola
e outras entidades.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 6.º

A APEEJISSM é constituída pelo pai e ou mãe e ou o encarregado
de educação dos alunos matriculados na escola, por direito próprio
desde que se inscrevam.

ARTIGO 7.º

A Associação tem duas categorias de membros: efectivos e hono-
rários.

Podem ser membros efectivos:
1 � Os pais e encarregados de educação dos alunos matriculados

na escola, salvaguardando o disposto nos artigo 6.º são os únicos a
quem compete gerir e decidir dos seus destinos.

2 � As pessoas singulares ou colectivas e entidades que, por dádi-
vas ou tenham prestado serviços relevantes à Associação e ao movi-
mento associativo de pais e encarregados de educação.

ARTIGO 8.º

Compete à assembleia geral, sob proposta da direcção, atribuir o
título de membro honorário.

ARTIGO 9.º

São direitos dos membros efectivos:
1 � Participar nas assembleias gerais, elegerem e serem eleitos para

qualquer cargo dos órgãos desta Associação.
2 � Participar em todas as actividades promovidas pela Associação.
3 � Solicitar a intervenção da direcção da Associação para a defe-

sa dos seus direitos como pais e encarregados de educação.
4 � Criticar os actos dos corpos desta Associação.
5 � Discutir e emitir voto sobre os assuntos a tratar na assembleia

geral.
6 � Requerer a convocação da assembleia geral nos termos do

regulamento.
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7 � Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da Associação.
8 � Requerer a transcrição de actas dos órgãos da Associação.
9 � Apresentar aos órgãos sociais competentes quaisquer recla-

mação, sugestões ou projectos que julguem úteis à Associação.

ARTIGO 10.º

São deveres dos membros efectivos:
1 � Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos.
2 � Colaborar, individual ou colectivamente, e sempre que possí-

vel com a Associação, quando esta solicitar.
3 � Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.
4 � Contribuir financeiramente, da forma que for fixada, em

assembleia geral, sob proposta da direcção, para as despesas e fins da
Associação.

5 � Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realiza-
ção dos seus fins.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de membro:
1 � A pedido do associado, feita por escrito, em qualquer altura,

sem prejuízo do disposto na lei e sem reaver as quotas pagas.
2 � Por expulsão por infracção aos estatutos, sob proposta da di-

recção, devidamente fundamentada e rectificada em assembleia geral.
3 � Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito

em julgado.
4 � Quando se deixe de ter filhos ou educandos na escola à excep-

ção dos membros dos órgãos da Associação, que se manterão em fun-
ções até final do mandato, até à posse dos novos órgãos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da Associação de pais:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) O exercício dos cargos na Associação são gratuitos.

ARTIGO 13.º

Deverão ser lavradas actas de todas as reuniões dos corpos sociais,
exaradas em livros próprios ou passadas a computador e guardadas
em disquete.

ARTIGO 14.º

O mandato dos membros dos órgãos é de dois anos, cessando fun-
ções com a posse dos seus substitutos.

1 � A eleição para a mesa da assembleia geral, direcção e conse-
lho fiscal efectua-se mediante a apresentação de listas entregues ao
presidente da assembleia geral, acompanhados de declarações dos pró-
prios de como aceitam tal candidatura, até ao início da assembleia
geral eleitoral.

2 � Se não for apresentada nenhuma lista nos termos do número
anterior, cabe ao presidente da mesa geral propor uma lista durante
essa mesma assembleia, depois de ouvir eventuais voluntários.

3 � Só poderão ser eleitos para os órgãos sociais da Associação os
membros efectivos que se encontrem em pleno uso dos seus direitos.

4 � A mesa da assembleia geral funciona como mesa eleitoral e como
mesa de voto, competindo-lhe organizar todo o processo eleitoral.

5 � Junto da mesa da assembleia eleitoral pode estar um delegado
de cada candidatura.

6 � Todas as eleições são feitas por voto secreto.
7 � A posse deve ser conferida pelo presidente da mesa da assembleia

geral cessante, no prazo de 72 horas. A contar do fim da assembleia
geral, devendo sempre que possível, o respectivo termo de posse ser
feito logo a seguir à acta da assembleia em que se procedeu a eleição.

8 � No caso do presidente cessante não conferir a posse no prazo
referido no número anterior, o novo presidente da assembleia geral
dá posse a todos os outros membros dos órgãos sociais eleitos o mais
rapidamente possível.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

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

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, 1.º
secretário e 2.º secretário.

3 � Caso entenda indispensável, pode o presidente da mesa esco-
lher entre os membros efectivos aqueles que julgue necessários para o
coadjuvar, sem prejuízo das competências atribuídas aos elementos da
mesa.

ARTIGO 16.º

Compete à assembleia geral:
1 � Eleger todos os órgãos sociais da Associação de Pais.
2 � Apreciar, discutir e votar o relatório de actividades e contas

anuais a apresentar para direcção, bem como o respectivo parecer do
conselho fiscal.

3 � Aprovar o plano de actividades e orçamento.
4 � Decidir sobre propostas de interesse geral apresentadas pela

direcção, pelo conselho fiscal ou por qualquer associado.
5 � Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais, nos termos

dos presentes estatutos.
6 � Ratificar a forma de contribuição financeira dos associados,

proposta pela direcção.
7 �Deliberar sobre a definição de linhas gerais de actuação da Asso-

ciação de Pais, de acordo com os legítimos interesses dos seus associa-
dos, no quadro dos objectivos previstos nos presentes estatutos.

8 � Deliberar sobre a adesão a organizações locais, regionais na-
cionais e internacionais e sua retirada.

9 � Deliberar sobre recursos das sanções previstas no artigo 11.º
10 � Deliberar sobre a transferência da sede da Associação de Pais

para outro local.
11 � Deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelos membros

ou por qualquer dos órgãos sociais.
12 � Aprovar e alterar o regulamento interno.
13 � Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente nos primeiros 60 dias
após o início do ano lectivo, para fins eleitorais (de dois em dois
anos).

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Sempre que o seu presidente o entender necessário;
b) A solicitação da direcção ou do conselho fiscal;
c) A requerimento de, pelo menos 30 sócios no pleno gozo dos

seus direitos.
§ 1.º Os pedidos de convocação da assembleia geral serão dirigidos

e fundamentados por escrito, ao presidente da assembleia geral, deles
constando uma proposta de ordem de trabalhos.

§ 2.º No caso da alínea c) do n.º 2 a assembleia geral só poderá
funcionar se estiverem presentes dois terços dos sócios requerentes.

3 � As deliberações sobre as alterações dos estatutos e dos regula-
mentos internos são tomadas por maioria qualificada de três quartos
de sócios da Associação.

4 � As deliberações da assembleia geral só terão validade quando
apoiadas pela maioria simples dos sócios presentes.

5 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de circulares
enviadas a todos os associados, indicando a ordem de trabalhos, o dia,
a hora e o local do seu funcionamento.

§ único. Se à hora indicada não estiver presente mais de metade
dos associados, a assembleia geral funcionará meia hora depois com
qualquer número de associados.

6 � As assembleias gerais que tenham por objecto a dissolução da
Associação, só se considerarão validamente constituídas se estiverem
presentes três quartos de sócios da Associação.

7 � Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino
que a assembleia geral determinar.

8 � Compete ao presidente:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos da sessão;
c) Assinar com os secretários as actas das sessões;
d) Comunicar à assembleia geral qualquer irregularidade de que te-

nha conhecimento;
e) Dar posse aos órgãos sociais após a assembleia geral que os elegeu;
f) Assistir, sem direito a voto, às reuniões de direcção.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A Associação de Pais é gerida por uma direcção constituída
por seis membros efectivos, sendo um presidente, um vice-presiden-
te, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.
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2 � A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos
seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria, e tendo o
presidente voto de qualidade.

3 � A responsabilidade da direcção é colectiva, salvo declaração
de voto expresso em contrário.

4 � A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, fixan-
do previamente a data e extraordinariamente, sempre que o seu pre-
sidente ou a maioria dos seus membros o solicitem.

5 � A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois membros
da sua direcção, sendo um deles o presidente ou, no seu impedimento, o
vice-presidente.

ARTIGO 19.º

São atribuições da direcção:
1 � Dar cumprimento às decisões da assembleia geral.
2 � Assegurar o regular funcionamento da Associação, de modo

que se cumpra os seus objectivos estatutários e as determinações le-
gais respectivas.

3 � Representar a Associação em todos os contactos com os ór-
gãos da escola ou com quaisquer outras entidades para prossecução
dos fins da Associação.

4 � Solicitar e delegar, conferindo plenos poderes à Federação
Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão, na
impossibilidade de cumprimento pleno das alíneas anteriores.

5 � Gerir os bens da Associação.
6 � Elaborar o plano geral de actividades da Associação.
7 � Elaborar anualmente o relatório e contas da Associação, sub-

metendo-o à aprovação da assembleia geral, acompanhado do pare-
cer do conselho fiscal.

8 � Pedir a convocação de assembleias gerais extraordinárias.
9 � Nomear delegados, quando solicitado por um grupo de asso-

ciados ou sempre que achar conveniente.
10 � Representar a Associação em juízo e fora dele.
11 � Propor, fundamentalmente, à assembleia geral, a perda da

qualidade de associado quando se verifique infracção que a justifique,
nos termos dos estatutos.

12 � Indicar os representantes da Associação para os órgãos da
escola, conforme o previsto na lei.

13 � Deliberar sobre a adesão e a demissão de organizações
concelhias, distritais, nacionais ou internacionais e levar a ratificação
dessas decisões à assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A direcção pode promover a constituição de comissões ou grupos
de trabalho com vista ao estudo, apresentação de propostas e resolu-
ção de situações, directamente ligadas com os fins objectivos da As-
sociação, podendo para o efeito solicitar a colaboração de pais e
encarregados de educação associados ou outros técnicos especialistas.

ARTIGO 21.º

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a Associação de Pais;
b) Presidir as reuniões da direcção e assinar as actas com o secre-

tário;
c) Convocar os membros da direcção para as reuniões ordinárias e

extraordinárias;
d) Fazer executar as deliberações da direcção.
2 � Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presidente.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Manter o bom funcionamento do sector financeiro;
b) Elaborar os balancetes;
c) Elaborar as contas anuais.
4 � Compete ao secretário:
a) Elaborar e assinar as actas e delas dar conhecimento;
b) Manter em bom funcionamento os serviços de secretariado.
5 � Compete aos vogais:
a) Coadjuvar os restantes membros da direcção;
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que forem

formados.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
1 � Acompanhar a administração financeira da Associação.
2 � Dar parecer sobre as contas e o relatório a apresentar pela

direcção à assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 24.º

Constituem receitas da Associação:
1 � As quotizações dos sócios.
2 � As taxas previstas no n.º 8 do artigo 9 destes estatutos.
3 � Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídos ou iniciativas promovidas pela Associação.
4 � A cobrança das quotas será efectuada no acto da matrícula ou

sua renovação.

ARTIGO 25.º

1 � As receitas da Associação devem ser depositadas em conta
bancária.

2 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente a
fixar pela direcção.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

Até à eleição dos órgãos sociais da Associação de Pais, os actos
necessários à sua completa institucionalização são da competência de
uma comissão instaladora.

ARTIGO 27.º

1 � Os presentes estatutos entram em vigor depois de depositados
na Secretaria Geral do Ministério da Educação, devidamente aprova-
dos em assembleia geral de pais e encarregados de educação.

2 � Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos a Associação rege-se pela legislação em vigor e pelo regula-
mento interno a aprovar em assembleia geral.

Conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074986

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
E AMIGOS DA ESCOLA 1.º CICLO ENSINO BÁSICO

N.º 19 COIMBRA

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição, denominação, sede e objectivos

ARTIGO 1.º

Constituição

1 � Os pais, encarregados de educação e amigos dos alunos da Escola
Básica do 1.º ciclo n.º 19 da Conchada, de Coimbra constituem-se em
Associação.

2 � A Associação é constituída por todos os pais, encarregados de
educação e amigos da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 19 da Conchada,
Coimbra.

ARTIGO 2.º

Denominação

1 � A Associação denomina-se Associação de Pais, Encarregados
de Educação e Amigos da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 19 da Conchada,
Coimbra.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A Associação terá a sua sede em Coimbra e funcionará nas
instalações desta escola ou noutro local que vier a ser acordado por
decisão da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objectivos

1 � A Associação tem como objectivos representar os interesses
dos alunos desta escola, através dos pais, encarregados da educação e
amigos contribuindo para o estudo e resolução dos problemas que
afectem os alunos e a própria escola.
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CAPÍTULO II

Dos sócios, direitos deveres suspensão de direitos

ARTIGO 5.º

Dos sócios

1 � São sócios efectivos da Associação todos os pais, encarrega-
dos de educação e amigos dos alunos desta escola.

ARTIGO 6.º

Dos direitos

1 � São direitos dos sócios efectivos:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Votar, eleger e ser eleito para os órgãos administrativos e so-

ciais da Associação;
c) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer ou-

tros meios nas tarefas da Associação;
d) Examinar, na sede, a escrita e as contas da Associação, nas

condições e prazos estabelecidos pela direcção;
e) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos

termos da alínea c) do n.º 5 do artigo 11.º destes estatutos.

ARTIGO 7.º

Dos deveres

1 � São deveres dos sócios efectivos:
a) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos;
b) Pagar a quota que for estipulada em assembleia geral;
c) Cumprir as disposições estatutárias;
d) Assistir a reuniões da assembleia geral para que tenha requerido

convocações extraordinárias.

ARTIGO 8.º

Suspensão de direitos

1 � Os sócios efectivos perderão os seus direitos:
a) A pedido por escrito do próprio;
b) Por infracção dos estatutos reconhecida em assembleia geral;
c) Por suspensão, até a realização da próxima assembleia geral de

sócios, por falta do cumprimento dos seus deveres ou por colocar em
causa o bom nome da Associação.

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

ARTIGO 9.º

1 � Os corpos gerentes da Associação.
a) Conselho fiscal.
b) Assembleia geral;
c) Direcção.

ARTIGO 10.º

Eleição dos corpos gerentes

1 � Os corpos gerentes são eleitos em assembleia geral ordinária
convocada expressamente para esse fim, a realizar em data prevista
no n.º 4 do artigo 11.º dos presentes estatutos.

2 � Os corpos gerentes eleitos, caso rescindam antes do fim do
mandato para que foram indigitados, deverão contactar outro(s)
sócio(s) e indicá-lo(s) à direcção para sua substituição.

ARTIGO 11.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é a reunião dos sócios efectivos da Asso-
ciação no pleno gozo dos seus direitos e constitui o órgão supremo da
Associação.

2 � As reuniões da assembleia geral são orientadas por uma mesa
composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

3 � Caso o número de sócios presentes seja inferior à metade,
esta realizar-se-á meio hora depois com qualquer número de sócios
presentes.

4 � A assembleia geral ordinária reunirá no mês de Outubro para
a aprovação e votação do relatório de contas de gerência e em Maio,
para eleição dos corpos gerentes.

5 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que:
a) O presidente da mesa da assembleia geral assim o entender ne-

cessário;
b) Solicitada pela direcção ou pelo conselho fiscal;

c) A requerimento de 20 sócios efectivos em pleno gozo dos seus
direitos.

ARTIGO 12.º

Direcção

1 � A direcção é o órgão executivo e é constituída por cinco ele-
mentos, sendo um presidente, um vice-presidente, um secretário, um
tesoureiro e um vogal.

ARTIGO 13.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é o órgão fiscalizador dos actos da direcção
e é constituído por três elementos sendo um presidente e dois vogais.

CAPÍTULO IV

Da dissolução

ARTIGO 14.º

Dissolução

1 � Esta Associação poderá ser dissolvida em assembleia geral para
tal convocada expressamente com a presença de dois terços dos asso-
ciados no pleno gozo dos seus direitos. Ao património remanescente
será dado o destino que os sócios então determinarem, sendo eleita
uma comissão liquidatária de entre os presentes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

Filiação

1 � A Associação pode filiar-se em associações similares e/ou fe-
derações de associações, para atingir os seus objectivos.

ARTIGO 16.º

Autonomia e independência

1 � Esta Associação é uma instituição autónoma e independente
de duração indeterminada, podendo ser dissolvida nos termos do n.º 1 do
artigo 14.º destes estatutos.

ARTIGO 17.º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos pela direcção sem prejuízo das
regras gerais do Código Civil.

Conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074984

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E
JARDIM-DE-INFÂNCIA DA ALDEIA DO MONTE, SÃO
MARTINHO DO CAMPO

Estatutos

CAPÍTULO I

Natureza, sede e fins da associação

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim-de-Infância da Al-
deia do Monte, S. Martinho do Campo, Santo Tirso, designada nestes
estatutos apenas por Associação, é constituída pelos pais e encarre-
gados de educação que dela quiserem fazer parte.

2 � A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com du-
ração indeterminada, que se regerá pelos artigos do presente estatuto
e pelas leis aplicáveis em vigor.

3 � A Associação tem sede na freguesia de S. Martinho do Cam-
po, concelho de Santo Tirso, nas instalações da Escola da Aldeia do
Monte.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade fomentar o exercício do direito
dos pais e encarregados de educação de participarem na educação,
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promoção e integração escolar dos seus filhos e educandos, e promo-
ver uma cooperação permanente com o corpo docente, órgãos de
gestão da escola, alunos e suas associações.

ARTIGO 3.º

1 � A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos filhos e educandos dos seus associados se processe sempre segun-
do as normas contidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

2 � A Associação cumprirá os seus fins salvaguardando sempre a
sua independência de quaisquer organizações oficiais ou privadas.

ARTIGO 4.º

Para a realização dos seus fins compete à Associação entre outras,
as seguintes atribuições:

1) Interessar as famílias no processo educativo, procurando a sua
colaboração no desenvolvimento e transformação da escola, de mol-
de a inseri-la na vida e no trabalho do país;

2) Estimular o espírito crítico e a criatividade dos alunos com vista
à sua inserção numa sociedade futura em igualdade de oportunidades;

3) Analisar as situações prejudiciais aos interesses dos filhos ou
educando dos associados, chamando a atenção para elas e fazendo
todos os esforços para a sua resolução;

4) Prestar à escola toda a colaboração que se revele necessária para
o bom funcionamento interno e externo da escola, com vantagens
mútuas, pelo menos nunca prejudicais aos alunos;

5) Colaborar com a escola em actividades circum-escolares ou de
natureza social;

6) Colaborar com associações congéneres, com vista à consecussão
dos fins comuns.

CAPÍTULO II

Os sócios

ARTIGO 5.º

São sócios da Associação por direito próprio desde que se inscrevam:
1) O pai e/ou a mãe;
2) O encarregado de educação.

ARTIGO 6.º

Constituem direitos dos sócios:
1) Participar nas assembleias gerais;
2) Elegerem e serem eleitos para os órgãos de gestão da Associação;
3) Utilizar os serviços da Associação para todos os problemas re-

lativos aos seus filhos ou educandos, no âmbito dos artigos 2.º e 4.º
4) Propor à comissão directiva iniciativas que entendam contribuir

para o objectivo da Associação e participar em grupos de trabalho
para a actuação em casos específicos.

ARTIGO 7.º

Constituem deveres dos sócios:
1) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, nas tarefas da

Associação;
2) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
3) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos;
4) Pagar, nos termos deste estatuto, as quotas que forem fixadas

em assembleia geral;
5) Comunicar à comissão directiva a mudança de residência.

ARTIGO 8.º

Perdem a qualidade de sócios:
1) Os que apresentarem à comissão directiva, por escrito, o seu

pedido de demissão;
2) Os que deixarem de pagar as suas quotas;
3) Por infracção ao estatuto, reconhecida em assembleia geral;
4) Os que deixarem de ter filhos ou educandos na escola.

CAPÍTULO III
Órgãos de gestão

ARTIGO 9.º

1 � São órgãos de gestão:
a) A assembleia geral;
b) A comissão directiva;
c) A comissão revisora de contas.
2 � Nenhum cargos dos órgãos de gestão terá a duração de mais

de um ano.
3 � Nenhum cargo dos órgãos de gestão será remunerado.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios em pleno
gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um secretário e um vogal.

3 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger os membros dos órgãos de gestão;
b) Apreciar e votar as propostas de alteração do estatuto;
c) Discutir e dar parecer sobre actividades da Associação;
d) Discutir, aprovar ou modificar o relatório e contas anuais, bem

como o relatório da comissão revisora de contas;
e) Manter ou aumentar a quota mínima anual fixada neste estatuto.
4 � A assembleia geral reunirá:
a) Ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, no máximo de

30 dias após o início de cada ano lectivo, para dar cumprimento ao
disposto nas alíneas a) e d) do n.º 3 do presente artigo;

b) Extraordinariamente, por iniciativa do seu presidente, por pedi-
do da comissão directiva ou da comissão revisora de contas, ou por
pedido subscrito por 25 ou um quinto dos sócios.

5 � Cada sócio tem direito a um voto, qualquer que seja o número
de alunos seus filhos ou educandos, desde que presente na assembleia.

6 � As assembleias gerais, consideram-se validamente constituídas
estando presentes, pelo menos, mais de metade dos seus sócios.

7 � Se à hora marcada, não se verificar a presença daquele número, a
assembleia reunirá meia hora mais tarde, com qualquer número de sócios.

8 � As deliberações das assembleias para alteração do estatuto, exi-
gem o voto favorável de três quartos do número dos sócios presentes.

9 � As deliberações da assembleia geral sobre a dissolução da Asso-
ciação, requerem o voto favorável de três quartos de todos os sócios.

10 � Todas as decisões, salvo o disposto os n.os  8 e 9 do presente ar-
tigo, serão tomadas por maioria simples de votos, dos sócios presentes.

11 � A assembleia geral será convocada por carta, enviada a to-
dos os sócios e, ainda, por aviso afixado no átrio da escola com, pelo
menos, oito dias de antecedência, mencionando dia, hora, local e ordem
de trabalhos da assembleia.

12 � Os professores, alunos e funcionários da escola serão convi-
dados a assistir, sem direito de voto, às assembleias gerais extraordi-
nárias, se os promotores desta julgarem de interesse.

13 � As deliberações da assembleia geral no que se refere ao n.º 3 do
artigo 8.º do presente estatuto, só poderá ser considerada e obtida por
votação secreta.

14 � A votação será também secreta quando a assembleia geral
assim o deliberar.

ARTIGO 11.º

1 � A comissão directiva é composta por cinco elementos efec-
tivos e um suplente, eleitos em assembleia geral.

2 � Os membros da comissão directiva distribuirão entre si, na
primeira reunião após a eleição, os respectivos cargos de presidente,
vice-presidente, secretário, tesoureiro e vogal.

3 � O elemento suplente, substituirá o efectivo nas suas faltas e
impedimentos temporários ou definitivos.

4 � À comissão directiva compete fazer o necessário para que
as finalidades da Associação sejam cumpridas, competindo-lhes es-
pecialmente:

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

discussão e aprovação;
c) Representar a Associação e em seu nome, defender os seus de-

sígnios e assumir as suas responsabilidades;
d) Facultar à comissão revisora de contas todos os livros e mais

documentos que esta possa requerer para as suas funções.
5 � A comissão directiva reunirá pelo menos uma vez por mês e,

extraordinariamente sempre que o seu presidente ou a maioria dos
seus membros o solicite.

6 � A comissão directiva deliberará quando estiver presente a maioria
dos seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria, tendo o
presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate.

7 � A comissão directiva poderá solicitar a presença do presiden-
te da comissão revisora de contas nas suas reuniões, como assessor.

8 � A comissão directiva, sempre que for conveniente, promove-
rá reuniões com os pais e encarregados de educação a nível de fregue-
sia ou de ano.

9 � A comissão directiva promoverá encontros a nível de ano
curricular, com a participação de professores e outras entidades, para
discussão de assuntos de interesse para a comunidade escolar.

10 � A comissão directiva promoverá festas e diversões de carácter
educativo e dinamizador, com fins apoiantes ao incremento escolar.

ARTIGO 12.º

1 � A comissão revisora de contas será eleita pela assembleia geral
e constituída por um presidente, um vice-presidente e um vogal.
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2 � Compete à comissão revisora de contas:
a) Fiscalizar a escrituração financeira e exigir que ela esteja sempre em ordem

legal, de modo a reflectir permanentemente a situação da Associação;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais e sobre qualquer

assunto da sua competência, mediante pedido da assembleia geral ou
da comissão directiva.

CAPÍTULO IV
Regime financeiro

ARTIGO 13.º

1 � As receitas da Associação compreendem:
a) As quotizações dos sócios;
b) As subvenções ou donativos que eventualmente lhe sejam atribuídos.
2 � A quota mínima anual é de € 5,00, todavia a assembleia ge-

ral, nos termos da alínea e) do artigo 10.º deste estatuto, pode delibe-
rar o seu aumento.

3 � A quota mínima estatutária ou fixada pela assembleia geral,
será paga no acto da inscrição do associado e depois, no início de
cada ano lectivo

4 � Os sócios que já estiverem inscritos no momento em que a
assembleia deliberar o aumento da quota, deverão liquidar a respecti-
va diferença no prazo estipulado pela própria assembleia geral.

5 � A comissão directiva poderá considerar a isenção da quota
para os casos de comprovada debilidade económica do agregado fami-
liar, utilizando critérios semelhantes aos da atribuição dos subsídios
escolares ao alunos carenciados.

CAPÍTULO V
Sistema eleitoral

ARTIGO 14.º

1 � A eleição dos membros efectivos dos órgãos de gestão é feita
por escrutínio secreto.

2 � As candidaturas constarão de listas a apresentar ao presidente
da mesa da assembleia geral, até três dias antes da data da assembleia,
a realizar nos termos da alínea a) do artigo 10.º do estatuto.

3 � Estas listas conterão os nomes dos candidatos apresentados e
a designação dos respectivos cargos, excepto no que diz respeito aos
elementos candidatos à comissão directiva.

4 � Poderão concorrer uma ou mais listas, sendo uma apresentada
obrigatoriamente pela comissão directiva e as outras subscritas, pelo
menos, por 20 eleitores.

5 � Consideram-se eleitos os elementos constantes da lista mais
votada e efectuando-se a contagem perante a assembleia geral.

6 � Os membros efectivos e suplentes tomam posse perante o
presidente da assembleia geral, imediatamente após a eleição.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 15.º

A Associação obriga-se:
1) Em documentos de mero expediente, por assinatura de qualquer

dos membros da comissão directiva;
2) Em documentos que envolvam responsabilidade, pelas assinatu-

ras conjuntas de três membros da comissão directiva.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral que votar a dissolução da Associação, deliberará
o destino a dar aos seus bens.

Conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074979

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA 1 DE SANTA EULÁLIA 2
E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE SANTA EULÁLIA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
do 1.º Ciclo de Santa Eulália 2 e Jardim-de-Infância de Santa Eulália,

também designada abreviadamente por A.P.E.B.J.I., congrega e re-
presenta pais e encarregados de educação da Escola Básico do 1.º Ciclo
de Santa Eulália 2 e Jardim-de-Infância de Santa Eulália.

ARTIGO 2.º

A A.P.E.B.J.I. é uma instituição sem fins lucrativos com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A A.P.E.B.J.I., tem a sua sede social na Escola Básica do 1.º Ciclo
de Santa Eulália 2 e Jardim-de-Infância de Santa Eulália, na freguesia
de Fânzeres, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A A.P.E.B.J.I. exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da A.P.E.B.J.I.:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que pais e

encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua missão
de educadores;

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno;

c) Pugnar por uma política de ensino que respeite e promova os
valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à A.P.E.B.J.I.:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura;
b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão

e colaboração entre todos os membros da escola;
c) Promove a cooperar em iniciativas da escola, no período esco-

lar e nos tempos livres, em áreas de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural;

d) Promover reuniões com os órgãos de administração e gestão da
escola, designadamente para acompanhar a participação dos pais na
actividade da escola;

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da A.P.E.B.J.I. os pais e encarregados de educação
dos alunos matriculados na escola e no jardim-de-infância, e que vo-
luntariamente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

A.P.E.B.J.I.;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos da A.P.E.B.J.I.;
c) Utilizar os serviços da A.P.E.B.J.I. para a resolução dos proble-

mas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido
no artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da A.P.E.B.J.I.;
e) Apresentar sugestões ou projectos que julguem úteis aos fins da

A.P.E.B.J.I.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar e cumprir o estipulado nos presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para as quais forem

convocados;
c) Aceitar e exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem

eleitos;
d) Pagar a quota que for fixada em assembleia geral;
e) Cooperar nas actividades da A.P.E.B.J.I.;
f) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a inteira

realização dos fins da A.P.E.B.J.I.;
g) Disponibilizar-se para integrar os diversos órgãos de gestão no

agrupamento a que a escola pertence.
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ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que o solicitem por escrito;
b) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
c) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da A.P.E.B.J.I. a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

a) A assembleia geral é constituída por todos os associados no ple-
no gozo dos seus direitos;

b) O pai e a mãe podem tomar parte juntamente nas assembleias
gerais, mas o direito a voto apenas poderá ser exercido por um deles,
o qual, para o efeito, será considerado o encarregado de educação,
independentemente do número de filhos que frequenta a escola.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários
(primeiro e segundo);

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo 1.º se-
cretário e este pelo 2.º

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária 30 dias após o
início de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório
anual de actividades e contas e para a eleição dos órgãos sociais;

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa, a pedido da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de 10 dias, por circular enviada a todos os associados
e aviso afixado na escola, indicando a data, hora e local em que terá
lugar, bem como a ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais: mesa da

assembleia geral, direcção e conselho fiscal;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da sigla em federações e ou con-

federações de associações similares;
f) Dissolver a A.P.E.B.J.I.;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

a) A A.P.E.B.J.I. será gerida por uma direcção constituída por: um
presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
número impar de vogais, num total mínimo de cinco associados;

b) O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou impedi-
mento.

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a A.P.E.B.J.I.;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da A.P.E.B.J.I.;
d) Manter informados os associados sobre as actividades da

A.P.E.B.J.I.;
e) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
f) Representar a A.P.E.B.J.I.;
g) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
h) Admitir e propor a exoneração de associados.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

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

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

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da A.P.E.B.J.I.:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A A.P.E.B.J.I. só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou a do te-
soureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da A.P.E.B.J.I. serão obrigatoriamen-
te depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da
Associação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da A.P.E.B.J.I., depois de satisfei-
to o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a
assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da A.P.E.B.J.I. corresponde ao período que decorre
entre duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem qual-
quer remuneração.

ARTIGO 31.º

A A.P.E.B.J.I. só será dissolvida por decisão de, pelo menos, três
quartos dos seus associados, em assembleia geral convocada para o
efeito.

Estatutos aprovados em assembleia geral extraordinária, ocorrida
em 19 de Novembro de 2001.

Conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000074974
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ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL
E RECREATIVA DA AZÓIA

Certifico, que por escritura de 27 de Maio de 2002, lavrada neste
1.º Cartório Notarial de Competência e Especialidade de Leiria a cargo
do notário licenciado Diamantino Rodrigues Matias, iniciada a fls. 74 no
livro de notas para escrituras diversas n.º 46-A, foi constituída uma
associação com a denominação Associação Desportiva Cultural e Re-
creativa da Azóia, com sede no lugar e freguesia de Azóia e concelho
de Leiria, a qual tem como objecto desporto, cultura e recreio.

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

Está conforme

27 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000058882

ASSOCIAÇÃO VALJOVEM

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2002, lavrada a
fls. 18 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 162-D,
deste Cartório Notarial de Mirandela, foi constituída uma associação
por tempo indeterminado com a denominação, Associação Valjovem,
com sede no Bairro da Igreja, freguesia de Vales, concelho de Valpaços.

O seu objecto consiste:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus asso-

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

b) 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 condição;

c) Promover o desenvolvimento cultural, recreativo e desportivo
da região.

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

1) Para obter a qualidade de sócio da Associação Valjovem é ne-
cessário preencher o impresso próprio para tal e obter a aprovação
da direcção;

2) Se o parecer da direcção for negativo, o pretendente poderá
recorrer para a assembleia geral que terá de se pronunciar favoravel-
mente nesse sentido por uma maioria de dois terços dos membros
presentes;

3) No caso de expulsão de algum sócio da Associação Valjovem
por motivo de grave lesão da Associação, a assembleia geral terá de
se pronunciar por uma maioria de dois terços dos membros presentes.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Olga de Fátima Fernandes
Lage. 3000072272

BIANCA � ASSOCIAÇÃO PROTECÇÃO AOS ANIMAIS
SEM LAR DO CONCELHO DE SESIMBRA

Certifico, que por escritura lavrada em 17 de Julho de 2002, exarada
a fls. 73 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 47-
M, do 10.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada
Catarina Celeste da Costa Fazeres, foi constituída uma associação de
fins não lucrativos, nos seguintes termos:

Denominação

BIANCA � Associação Protecção aos Animais sem lar do Conce-
lho de Sesimbra.

Sede

Rua Cândido dos Reis, 85, 1.º C Sesimbra.

Duração

Indeterminada.
Fins

A Associação tem por objecto o apoio e ajuda aos animais perdi-
dos e abandonados e ao abrigo da lei, com a possível colaboração da
Câmara Municipal, concretizar a construção de um canil não existen-
te neste concelho e acabar com a matança e perseguição aos animais
que é feita por parte da Câmara, podendo assim proporcionar «aos

animais» um mínimo de conforto e abrigo e com o objectivo de lhes
encontrar novos donos.

Condições de admissão e exclusão de admissibilidade

Só poderão ser sócios da BAPASLCS pessoas maiores ou menores,
que estejam de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do
Animal e com os estatutos da Associação.

Os menores podem ser sócios desde que tenham autorização prévia
e expressa de um seu representante legal.

Certifico que os estatutos desta Associação nada estipulam quanto
à exoneração dos associados.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000147259

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ARTROSCOPIA

Certifico que, por escritura de 23 de Agosto de 2002, lavrada de fls. 134 a
fls. 134 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 126-E, do Cartó-
rio Notarial de Oliveira de Azeméis, foram alterados os estatutos da
associação sem fins lucrativos denominada Associação Portuguesa de
Artroscopia, com sede na Rua da Constituição, 1024, 3.º na cidade do
Porto, cujo objecto consiste em contribuir para a difusão de artroscopia,
traumatologia desportiva e cirurgia do joelho, a nível dos médicos em
geral e dos ortopedistas em particular, promover a artroscopia,
traumatologia e cirurgia do joelho, através de: realização de cursos te-
órico-práticos; realização de conferências e sessões clínicas; atribuição
de bolsas a interessados em iniciar a técnica ou a médicos que já a de-
senvolvam; estabelecimento de normas de carácter científico, com
intenção de não permitir o desprestigio da técnica; criação de protoco-
los, com vista a uniformizar a linguagem artroscopia; promover uma
publicação periódica de divulgação; criação de um serviços informatizado
para bibliografia, rádio, etc., para uso dos seus associados; estabeleci-
mento de ligações com outras associações, sociedades, nacionais e es-
trangeiras, com intenção de desenvolver a artroscopia, traumatologia
desportiva e cirurgia do joelho, e deverá reger-se pelos estatutos cons-
tantes do documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que restrin-
ja, modifique ou condicione a parte transcrita.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Maria Olinda de Almeida
Tavares. 3000071347

ASSOCIAÇÃO DE TAEKWON-DO DE MOGADOURO

Certifico, que por escritura de 17 de Setembro de 2002, lavrada de
fls. 62 a 64 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 41-D, do
Cartório Notarial de Mogadouro, foi constituída uma associação com
a denominação Associação de Taekwon-Do de Mogadouro, com sede
na Rua de Santa Marinha, 4, na freguesia e concelho de Mogadouro
que tem por objecto social, principalmente a promoção, divulgação e
a prática de actividades relativas ao Taekwon-Do e da cultura coreana,
mas também a promoção, divulgação e prática de outras actividades
desportivas e culturais, excepto o futebol.

São órgãos da Associação, a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

A direcção é composta por três elementos com um presidente, um
secretário e um tesoureiro.

Compete à direcção a gerência social, administrativa, financeira,
disciplinar e representativa, designadamente orientar e dirigir a acti-
vidade da Associação, tomando e fazendo executar as deliberações que
se mostrem adequadas à realização do objecto social da Associação, e
reunirá com a periodicidade mensal ou sempre que seja necessário,
convocada pelo seu presidente ou pela maioria dos seus membros.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000072889

NÚCLEO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DE BARCELOS

Certifico, que por escritura outorgada em 24 de Julho deste ano,
exarada a fls. 35 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 682-D, do 2.º Cartório Notarial de Barcelos, a cargo da notária
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licenciada Aida Manuela Rocha de Sousa, foi constituída uma asso-
ciação, com a denominação em epígrafe, com sede no Pavilhão
gimnodesportivo, situado na Rua de Cândido da Cunha, freguesia e
concelho de Barcelos que tem como objectivo promover a defender
os interesses, direitos e liberdade dos árbitros deste núcleo bem como
desenvolver e apoiar a formação dos mesmos e ainda o permanente
desenvolvimento da consciência dos árbitros e a defesa dos seus inte-
resses tendo em vista a sua emancipação e realização social.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000068003

IGREJA EVANGÉLICA DE CUCUJÃES
(CENTRO DE RENOVAÇÃO CRISTÃ)

Certifico que por escritura de 13 de Setembro de 2002, lavrada a
fls. 57 e 57 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 311-J,
deste 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação
com a denominação Igreja Evangélica de Cucujães (Centro de Reno-
vação Cristã), em a sua sede em Oliveira de Azeméis, no Edifício
Estação, Rua do Mosteiro, 90, loja E, freguesia de Cucujães, concelho
de Oliveira de Azeméis, com duração por tempo indeterminado e sem
fins lucrativos, e tem como objecto divulgar e ensinar as sagradas
escrituras conforme a doutrina evangélica por todos os meios de co-
municação, estabelecer locais onde se possam reunir comunidades
evangélicas em todo o território nacional, desenvolver actividades no
âmbito da solidariedade social direccionadas às várias faixas etárias.

Condições essenciais para a admissão:
Constam dos estatutos  como condições de admissão de associados,

os indivíduos maiores, de ambos os sexos que satisfaçam os seguintes
requisitos:

a) Que sejam baptizados nas águas por imersão, e provem frequen-
tar a Igreja Evangélica de Cucujães (Centro de Renovação Cristã);

b) Que participem activamente na promoção e divulgação da Igre-
ja Evangélica de Cucujães (Centro de Renovação Cristã).

Exoneração e exclusão dos associados:
Ficam sujeitos a exoneração e exclusão os associados da Igreja

Evangélica de Cucujães (Centro de Renovação Cristã), cuja vida mo-
ral e espiritual não esteja em conformidade com a ordem, doutrina e
disciplina estabelecida.

Está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000073171

S. J. M. � CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL
DE CHAMUSCA

Certifico que por escritura pública de 9 de Setembro de 2002, ini-
ciada a fls. 124, do livro de notas para escrituras diversas n.º 579-D,
deste Cartório Notarial de Almeirim, a cargo do notário licenciado José
António Resende de Oliveira foi constituída a pessoa colectiva com a
denominação em epígrafe S. J. M. � Centro de Iniciação Musical de
Chamusca, com sede na freguesia e concelho de Chamusca, à Rua de
Anselmo Andrade, 94.

A Associação tem por fim ensino e a promoção cultural e recrea-
tiva da actividade musical.

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

Está conforme ao original e na parte omitida nada já em contrário
ou além do que neste se narra ou transcreve.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda Ajudante, Ana Paula Cintrão
Ferreira Inácio. 3000073399

ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Certifico, que no dia 27 do corrente mês de Setembro, de fls. 54 a
55, do livro de notas para escrituras diversas n.º 464-H do 6.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José Joaquim de

Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de constituição
de associação, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação

A designação supra-epigrada.

Sede

A sede da Associação é na Rua de Latino Coelho, 57, 1.º esquerdo,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa.

Duração

A duração da Associação é por tempo indeterminado.

Objecto

A Associação tem por objecto a promoção de relações culturais,
sociais e económicas entre nacionais de Portugal, pessoas individuais
ou colectivas, e nacionais dos Estados Unidos da América, igualmen-
te pessoas individuais ou colectivas.

Admissão de associados

1 � Podem ser associados efectivos da Associação pessoas colec-
tivas ou pessoas individuais que, preenchendo integralmente os requi-
sitos constantes dos estatutos, tenham méritos técnico e profissional
reconhecidos nos campos de actividade da Associação e integridade
moral.

2 � Terão obrigatoriamente a qualidade de associados aderentes: os
admitidos, durante o primeiro ano de permanência na Associação,
salvo o disposto no n.º 8 do processo de admissão, a seguir referido.

3 � Podem ser associados honorários, por convite da Associação:
a) Pessoas singulares com prestígio em actividades relacionadas com

a Associação;
b) Pessoas singulares que tenham prestado serviços de especial re-

levo à Associação;
c) Pessoas colectivas públicas ou privadas que desenvolvam activi-

dades de carácter técnico-científico do âmbito da Associação;
d) Organizações cujo relacionamento com a Associação deva ser

considerado especialmente significativo.

Processo de admissão

1 � O pedido de admissão será dirigido ao secretário geral, acom-
panhado de informação acerca da situação legal do candidato, carac-
terização da actividade desenvolvida e resenha curricular actualizada.

2 � O secretário geral poderá exigir ao candidato o fornecimento
dos elementos complementares que entenda convenientes para a
instrução do processo de admissão.

3 � A decisão final quando negativa será fundamentada.
4 � No caso de decisão negativa, o candidato poderá reclamar para

o conselho de administração, fundamentado a sua atitude. Poderá
recorrer para a assembleia geral da decisão final do conselho de admi-
nistração.

5 � Da admissão pelo secretário geral de novos associados será
dado conhecimento imediato aos associados existentes.

6 � Decorrido um ano sobre a data da decisão da admissão de um
associado aderente e não tendo havido contestação por qualquer só-
cio, o secretário geral promoverá a sua passagem a sócio efectivo.

7 � No caso de ter havido contestação à admissão pelo secretário
geral de um associado aderente, a sua passagem a sócio efectivo será
apreciada em assembleia geral.

8 � Antes do prazo referido no n.º 1, mas não inferior a três meses,
qualquer associado efectivo pode propor a apreciação pelo secretário
geral da imediata concessão do estatuto de associado efectivo a um
associado aderente, desde que não tenha sido manifestada qualquer
reserva por parte doutros associados no prazo de 60 dias a contar do
conhecimento a que se refere o n.º 5 do artigo 8.º

Suspensão, expulsão e exoneração de associados

1 � Perdem a qualidade de associados da Associação:
a) Automaticamente, os associados que solicitarem a sua

desvinculação, excepto se contra eles correr processo disciplinar ou
outra acção, inclusive judicial, proposta pela Associação;

b) Por decisão fundamentada do secretário geral, da qual cabe re-
curso para a assembleia geral, aqueles que perderam a qualidade que
justificou a sua admissão, bem como os que deixem de cumprir os
estatutos e regulamentos da Associação e as suas obrigações legais,
ou, de qualquer modo, prejudiquem os interesses ou a imagem da As-
sociação;

c) Os associados suspensos temporariamente por mais de um ano
pelas razões previstas na alínea c) do n.º 2, que se segue.
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2 � Terão a sua qualidade de associados suspensa temporaria-
mente:

a) Os associados que o requererem, por motivos fundamentados;
b) Os associados que tenham sido notificados de que a sua situação

está a ser apreciada pelo secretário geral, para os devidos efeitos pre-
vistos na alínea b) do n.º 1 que antecede, até que seja emitida decisão;

c) Os associados com quotizações em atraso superior a seis meses.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � O Notário, José Joaquim de Carva-
lho Botelho. 3000074887

ASSOCIAÇÃO TURMA TODO O TERRENO

Certifico, que por escritura de 14 de Agosto de 200, lavradas a
fls. 71 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 406-C, do 2.º Cartório Notarial de Tomar, foi constituída a As-
sociação que adopta a denominação Turma Todo o Terreno, com
sede no lugar da Estrada, freguesia de S. Pedro de Tomar, concelho de
Tomar, e tem por objecto:

Promover a prática de todo o terreno turístico, baseado nas nor-
mas legislativas e nas da Federação Portuguesa de Todo o Terreno;

Aliar à prática de todo o terreno acções de carácter humanitário,
no país ou além fronteiras, nomeadamente na saúde, alimentação e
cultura;

Obter apoios e patrocínios conducentes à concretização das acções
humanitárias.

Está conforme.

14 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ilda de Matos Lou-
renço Heitor Mota. 3000073392

CINEGRAFIAS � ASSOCIAÇÃO PARA A CRIAÇÃO
CULTURAL E PRODUÇÃO DE IDEIAS

Certifico que por escritura de 30 de Agosto de 2002, lavrada de
fls. 45 a fls. 45 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 312-M,
do 21.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Licenciada Luíza
Maria de Carvalho Vieira, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos e com sede provisória na Rua de D. Luís I 6, freguesia de
São Paulo, concelho de Lisboa.

A Associação durará por tempo indeterminado e tem por objecto
a realização de actividades formativas, actividades de investigação e
de pesquisa experimental, produção e edição de ideais e conteúdos,
realização de eventos, consultadoria e realização de estudos.

São associados os subscritores do acto constitutivo e as pessoas
singulares ou colectivas que sejam admitidos pela direcção, as quais
concorrerão para o património social com as quotas que forem fixa-
das pela assembleia geral.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
 3000071913

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DO REGIME LIVRE DE SANTIAGO DO CACÉM

Certifico, que no dia 27 de Junho de 2002 foi lavrada deste Cartó-
rio Notarial de Sines, a fls. 22 e seguintes do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 36-D, uma escritura de constituição de associação
denominada Associação de Caçadores de Pescadores do Regime Livre
de Santiago do Cacém, sem fins lucrativos, constituída por tempo
indeterminado, com sede no Bairro Zeca Afonso, na Junta de fregue-
sia do Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

A Associação tem como objecto discutir e defender os interessados
dos caçadores e pescadores do regime livre, intervir junto de quem de
direito com vista a salvaguardar a boa gestão da caça verdadeira, para
todos os associados, promover acções formativas, recreativas e
desportivas, fomentar os recursos cinegéticos e defender o meio
ambiente.

Constituem receitas da associação:
A contribuição dos sócios;
O rendimento de bens próprios;
Doações, legados e herança que a Associação seja beneficiária;
Subsídios da União Europeia, do Estado, Autarquias e outras pesso-

as colectivas, privadas ou públicas;

Fundos provenientes de festas e diversões organizadas pela colec-
tividade.

São órgãos da associação: a assembleia geral; direcção, conselho
fiscal.

Está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Notária, Cristina Maria da Cunha Sil-
va Gomes. 3000064039

PRIMEIROS SINTOMAS � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que por escritura de 22 de Outubro de 2001, lavrada a
fls. 92 do livro de notas para escrituras diversas n.º 31-J, do 7.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Luíza Maria de Carvalho
Vieira, foi constituída uma associação que se rege, entre outras, pelas
cláusulas seguintes:

Denominação

Primeiros Sintomas � Associação Cultural. Sede social: na Rua da
Bombarda, 70, 6.º D, freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa.

Duração

Tempo indeterminado.

Tem por objecto: a produção e espectáculos de teatro e de activi-
dades relacionadas com essa área, performances, vídeos, conferências,
workshops, publicações e divulgação cultural.

Órgãos da associação:
a) A mesa da assembleia geral.
b) O conselho fiscal.
c) A direcção.
Forma de obrigar: a Associação obriga-se em todos os actos e con-

tratos com a assinatura do presidente e do tesoureiro.

Vai conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000074707

ASSOCIAÇÃO DE MODELISMO DO MONTIJO

Certifico que por escritura de 26 de Julho do corrente ano, exarada
de fls. 3 v.º a fls. 4 do livro de notas para escrituras diversas 298-C,
do Cartório Notarial do Entroncamento o cargo do notário licencia-
do Manuel José Marques Montargil, foi constituída uma Associação
com a denominação Associação de Modelismo do Montijo, tem a sua
sede na Rua do Comandante Francisco da Silva Júnior, 34, 3.º fregue-
sia e concelho de Montijo, durará por tempo indeterminado a partir
da data da escritura, a qual terá dois tipos de associados, efectivos e
honorários, tem por objecto a promoção de modelismo, estático ou
motorizado, através da realização de reuniões de modelistas, exposi-
ções e concursos, incentivando a troca e circulação de informação de
interesse histórico ou relacionadas com as técnicas do modelismo, e
bem assim, a promoção do contacto com outros modelistas  ou as-
sociações de modelistas, nacionais ou estrangeiros, bem como de vi-
sitas a locais de interesse histórico, técnico ou científico, tendo como
órgãos sociais a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme.

1 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuel Nunes
Pimenta. 3000067994

CONFRARIA GASTRONÓMICA DA RAÇA AROUQUESA

Certifico que por escritura lavrada hoje, no livro de notas para
escrituras diversas n.º 97-A, de fls. 7 a fls. 7. v.º do 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, foi constitu-
ída uma associação denominada Confraria Gastronómica da Raça
Arouquesa, com sede no Convento, Largo de Santa Mafalda, fregue-
sia e concelho de Arouca, tendo por objectivo a defesa, o prestígio,
a valorização, a promoção e divulgação gastronómica da raça bovina
arouquesa.

19 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000070327
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GRUPO DE XADREZ ALEKHINE

Certifico que por escritura de 26 de Agosto do ano 2002, lavrada de
fls. 42 a fls. 42 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 343-H
do 18.º Cartório Notarial de Lisboa a cargo do notário Gabriela Costa
da Palma Martins, foi constituída uma associação com a denomina-
ção Grupo de Xadrez Alekhine, tem a sua sede em Lisboa, na Aveni-
da de Óscar Monteiro Torres, 42, 5.º direito, que durará por tempo
indeterminado sem fins lucrativos.

A associação tem por fim, nos termos do artigo 2.º dos estatutos:
A prática, competição, difusão e propaganda do xadrez;
A admissão dos sócios será feita mediante proposta apresentada

pelo proponente e apoiada por qualquer sócio no pleno uso dos seus
direitos, em impresso fornecido pelo Grupo de Xadrez Alekhine.

Perde a qualidade de associado todo o que:
a) Expresse essa intenção em mensagem escrita à direcção do clube;
b) Deixe de pagar as suas quotizações, ou mude de endereço sem

deixar ao clube qualquer forma de contacto, por um período conside-
rado excessivo pela direcção, nunca inferior a seis meses;

c) Incorra na sanção de expulsão, determinada por infracção disci-
plinar grave.

26 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000071084

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL � ASSOCIAÇÃO
PARA A PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA

DE INFÂNCIA DO ROGIL

Certifico narrativamente que por escritura de 18 de Julho de 2002,
lavrada a fls. 11 do livro de notas para escrituras diversas n.º 162-F,
deste Cartório Notarial de Silves, a cargo da notária licenciada Maria
Margarida Fresco Borlinha, foram alterados os estatutos da associa-
ção denominada Casa da Criança do Rogil � Associação para a Pro-
moção Social, Cultural e Desportiva de Infância do Rogil, a qual tem
a sua sede no Rogil, freguesia do Rogil, concelho de Aljezur, tem como
objecto a criação, gestão e manutenção de equipamentos sociais des-
tinados à promoção social, cultural e desportiva da infância e juven-
tude, bem como a organização de acções de formação profissional no
âmbito das actividades previstas, tendo como fins principais as acti-
vidades de tempos livres, a manutenção do centro de recursos e refei-
tório, e, são seus órgãos sociais a mesa da assembleia geral, a direcção
e o conselho fiscal.

Está conforme.

18 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000066948

GEDEI � GRUPO DE ESTUDOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA

Certifico que por escritura de 9 de Julho de 2002, lavrada a fls. 96 a
fls. 97 v.º , do livro de notas para escrituras diversas n.º 231-I do 16.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Helena Varan-
das Afonso Nogueira, foi feita a alteração parcial dos estatutos da
associação com a denominação a seguir referida, ficando a mesma a
reger-se, entre outros pelos seguintes artigos, com a nova redacção:

ARTIGO 9.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A assembleia geral é presidida por uma mesa com a seguinte

constituição: um presidente; um vice-presidente; um secretário e dois
suplentes.

3 � O mandato da mesa da assembleia geral é de três anos e a sua
eleição cabe à assembleia geral mediante listas subscritas por, pelo
menos, 10% dos sócios em plenitude dos seus direitos.

ARTIGO 15.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A direcção é constituída por um número impar de cinco ou

sete sócios, sendo: um presidente, um vice-presidente; três ou cinco
vogais, um dos quais exercerá a função e tesoureiro; dois suplentes.

3 � O mandato da direcção é de três anos e a sua eleição cabe à
assembleia geral, mediante listas subscritas por, pelo menos, 10% dos
sócios em plenitude de direitos ou pela direcção cessante.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três sócios e dois suplen-
tes, eleitos por três anos, pela assembleia geral, mediante listas subs-
critas por, pelo menos 10% dos sócios em plenitude de direitos, ou
subscrita pelo conselho fiscal cessante, sendo um presidente, um se-
cretário e um relator.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000065899

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA, DESPORTIVA
E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL ABELHÕES

Certifico que, por escritura lavrada hoje no 2.º Cartório Notarial
de Viseu, a cargo do notário, licenciado Sebastião Marques Antunes,
exarada a fls. 55 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 363-H, foi constituída a associação, em epígrafe, com sede em
Oliveira de Barreiros, freguesia de São João de Lourosa, concelho de
Viseu, a qual, sem fins lucrativos, tem por objecto o serviço de apoio
e promoção da acção cultural recreativo desportivo e de solidariedade
social e de apoio à infância, família e terceira idade, devendo constar
de um regulamento interno os direitos e obrigações dos associados,
suas categorias, condições de admissão e exclusão.

Está conforme.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, António da Silva
Moreira Gomes. 3000064966

APAIP � ASSOCIAÇÃO PARA APOIO A IDOSOS
DO PINHAL

Certifico que por escritura de 14 de Setembro de 2002, lavrada de
fls. 63 a fls. 63 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 263-A,
do Cartório Notarial de Proença-a-Nova, a cargo do notário interino
José Henrique Alves da Silva, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos que adopta a designação APAIP � Associação para Apoio a
Idosos do Pinhal, tem a sua sede na freguesia de Cardigos, concelho de
Mação, tem por objectos apoiar o geriatrismo e o seu âmbito de acção
abrange concelhos de Mação, Sertã, Oleiros, Pedrógão Grande, Proen-
ça-a-Nova, Vila Real, Figueiró dos Vinhos, e Castanheira de Pera.

Está conforme.

14 de Setembro de 2002. � O Notário Interino, José Henrique Alves
da Silva. 3000072883

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE CARDIDOS (A. F. C.)

Certifico que por escritura de 14 de Setembro de 2002, lavrada de fls. 64 a
fls. 65 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 263-A, do Cartório
Notarial de Proença-a-Nova, a cargo do notário interino José Henrique
Alves da Silva, foi constituída uma associação sem fins lucrativos que adopta
a designação Associação Florestal de Cardigos (A. F. C.), tem a sua sede no
lugar de Lameirancha, freguesia de Cardigos, concelho de Mação, tem por
objecto a defesa, protecção e desenvolvimento florestal.

Está conforme.

14 de Setembro de 2002. � O Notário Interino, José Henrique Alves
da Silva. 3000072886

CEFEM � CENTRO EUROPEU DE FORMAÇÃO
E ESTUDO SOBRE AS MIGRAÇÕES

Rectifica-se a publicação efectuada no Diário da República
n.º 16 852 de 7 de Agosto de 2002, 2.ª Série, no sentido de ficar a cons-
tar que a sede da referida associação é na Avenida de Belverde, Centro
Comercial A Cabaça, Belverde, freguesia de Amora do concelho de Seixal,
e não na Rua de Vale de Santo António, 5-A, Foros de Amora, freguesia
de Amora do concelho de Seixal, como erradamente foi declarado.

Vai conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Élia Maria das Neves Boni-
to Carvalho. 3000074351
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CENTRO SOCIAL O MITIZINHO

Certifico que por escritura de 17 de Julho de 2002, lavrada de
fls. 92 a fls. 93, do livro de notas para escrituras diversas n.º 198-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 no lugar do
Quintão, freguesia de Requião, concelho de Vila Nova de Famalicão,
tendo por objecto orientar a sua acção na promoção da cultura e
solidariedade social a partir da infância, juventude, família e terceira
idade e tem como objectivos:

a) Promover acções de solidariedade social, nomeadamente desen-
volver actividades de protecção à infância e juventude, família, co-
munidade e população activa, aos idosos, aos deficientes, bem como
e de forma paralela à promoção desportiva, de educação ambiental,
recreativa e cultural dos associados à comunidade social e à coopera-
ção com outros organismos oficiais e particulares;

b) Prestar apoio às famílias, nomeadamente na componente
educativa e sócio-educativa;

c) Acolher as crianças do concelho de Vila Nova de Famalicão,
tendo sempre em atenção as famílias mais carenciadas;

d) Combater o insucesso escolar; e
e) Colaborar com os demais organismos privados e públicos, na

resolução de situações problemáticas, que pela sua estrutura ao nível
da região, interfiram directa ou indirectamente, com os fins prosse-
guidos pela instituição, da qual podem ser associados, pessoas singula-
res maiores de 18 anos e pessoas colectivas.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

18 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goreti da
Costa Ferreira. 3000065720

ASSOCIAÇÃO DOJO DE ARTES MARCIAIS
E DISCIPLINAS ASSOCIADAS

Certifico, que no dia 25 de Julho de 2002 exarada a fls. 37 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 280-E, do Cartório Notarial de
Lagoa, Algarve, foi outorgada uma escritura de constituição de asso-
ciação, com a denominação em epígrafe, com sede na Rua do Colé-
gio, 17, freguesia e concelho de Portimão, que foi constituída pelos
senhores: António José da Silva Costa, casado, natural da freguesia de
São Sebastião, concelho de Lagos, com residência habitual na Rua
Direita, 84, 3.º, cidade de Portimão, titular do bilhete de  identidade
n.º 2334067, emitido em 23 de Outubro de 1998, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Edmundo José dos Reis, casado, natural da freguesia de Alvor, con-
celho de Portimão, residente na Pedra Mourinha, Urbanização
Camarária, 102, cidade de Portimão, titular do bilhete de identidade
n.º 5633685, emitido em 16 de Julho de 1999, pelos Serviços de Iden-
tificação de Lisboa.

Arlindo do Lino Alves Martins, casado, natural de Moçambique,
residente habitual em Vivenda Martins, Travessa 74, S. Sebastião,
Portimão, titular do bilhete de identidade n.º 9833051, emitido em
22 de Outubro de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa.

Rui Manuel Silvestre Caipira, casado, natural da freguesia do Tor-
rão, concelho de Alcácer do Sal, residente habitual na Rua da Calçada
da Fonte, 3, Figueira, Portimão, titular do bilhete de identidade
n.º 8376426, emitido em 22 de Fevereiro de 1999, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Tendo por objecto o desenvolvimento de artes marciais e discipli-
nares associadas.

A referida associação será regulada pelos estatutos contidos num
documento complementar que faz parte integrante da referida es-
critura.

Vai conforme o original, declarando que da parte omitida nada
consta que altere, prejudique, modifique ou condicione a parte
transcrita.

Está conforme.

25 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Filomena
da Conceição Nunes Furtado Entradas. 3000067512

ASSOCIAÇÃO AMIAVES DE VALE DE FIGUEIRA

Certifico que por escritura de 22 de Julho de 2002, exarada de fls. 36 a
fls. 36 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 182-F, do 1.º
Cartório Notarial de Santarém, a cargo da notária licenciada Maria
Cândida Filipe da Silva Neto Fernandes, foi constituída, com duração
por tempo indeterminado a associação denominada Associação
Amiaves de Vale de Figueira, com sede na Rua do Dr. Vítor Semedo,
128, no lugar e freguesia de Vale de Figueira, concelho de Santarém.

Tem por objecto mostras e exposições de aves a nível nacional outros.
Na prossecução do objecto social, a Associação pode fomentar a

criação e gosto pelas aves ornamentais, exóticas e de capoeira, e deve
orientar-se no sentido de acompanhar o progresso da ciência avícola
e, para ela contribuir na medida do possível, pugnar, pela protecção
da natureza e do equilíbrio ecológico, criar o ambiente necessário para
que se tornem compreensíveis e aprazíveis às funções a que se desti-
na, dispensar todo o carinho e amparo àqueles que o mereçam.

Poderá ser admitido como associado qualquer cidadão, cujo propo-
nente ou proponentes se responsabilizam pelo comportamento mo-
ral e cívico do associado proposto. A eliminação por falta de paga-
mento de quotas será da competência da direcção. A expulsão será da
competência da assembleia geral, e verificar-se-á após processo disci-
plinar devidamente organizado.

Está conforme o original e certifico que na parte omitida nada há
em contrário ou para além do que neste se narra ou transcreve.

22 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Filipe Vieira Reis.
3000067526

GRUPO AMIZADE DE CUCUJÃES

Certifico que por escritura de 27 de Junho de 2002, lavradas de
fls. 48 e fls. 49 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 122-E,
do Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi constituída uma as-
sociação denominada Grupo Amizade de Cucujães, com sede na Rua
do Padre José Manuel Soares Albergaria, lugar da Costa, freguesia de
Cucujães, deste concelho e cujo objecto consiste no desenvolvimento
de actividades de carácter desportivo, recreativo e cultural.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que restrin-
ja, modifique ou condicione a parte transcrita.

2 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Luís Magalhães de Sousa
Ferreira. 3000064052

ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA DE CASTANHEIRA-CHAVES

Certifico que por escritura outorgada hoje, do Cartório Notarial de
Chaves, no livro de notas para escrituras diversas n.º 435-C, de fls. 50 e
seguintes, foi alterada a denominação da Associação Zona de Caça
Associativa da Castanheira de Chaves para Associação de Caçadores
da Castanheira de Chaves.

É certidão de teor parcial, nada havendo que amplie, restrinja,
modifique ou condicione a parte certificada.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição Cruz
Esteves do Rego. 3000072769
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BALANCETES

BANCO DO BRASIL, S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Sede: Praça do Marquês de Pombal, 16, 1250 Lisboa

Capital social: 39 355 154 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 44 436.
Contribuinte n.º 980113385.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .... 7 761 778 � 7 761 778 5 281 571
2 � Disponib. à vista sobre instituições de crédito ... 302 538 � 302 538 1 683 878
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ........ 489 891 050 (93 000) 489 798 050 356 896 721
4 � Créditos sobre clientes ........................................ 1 506 803 (279 202) 1 227 601 1 675 450
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � � � �

a) Obrig. e outros títulos de rend. fixo � de emis- � � � �
 sores públicos.

b) Ob. e outros títulos de rend. fixo � de outros � � � �
emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) .................... (�)     (�)    (�)    (�)   

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável � � � �
7 � Participações ....................................................... 1 340 676 � 1 340 676 1 340 676
8 � Partes de capital em empresas coligadas ............ � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ................................... 141 970 (123 610) 18 360 7 100

10 � Imobilizações corpóreas ...................................... 6 254 879 (1 931 285) 4 679 418 4 568 503

(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ............... (6 254 879) (1 931 285) (4 323 594) (4 316 824)

11 � Capital subscrito não realizado ........................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias � � � �
13 � Outros activos ..................................................... 1 118 968 (93 844) 1 025 124 183 368
15 � Contas de regularização ....................................... 9 638 084 � 9 638 084 4 627 959
16 � Prejuízo do exercício .......................................... � � � �

                    Total do activo .......................... 518 846 517 (3 054 888) 515 791 629 376 265 226

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................... 433 401 925 297 585 253

a) À vista ........................................................................................................................................ 44 286 116 903
b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................................................................... 433 357 639 297 468 350

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................. 30 280 110 31 019 888

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ....... 166 743 33 300
b) Outros débitos ............................................................................................................................. 30 113 367 23 801 207

ba) À vista ............................................................................................................................... 4 068 313 7 185 381
bb) A prazo ............................................................................................................................. 26 045 054 23 801 207

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................. � �

a) Obrigações em circulação ........................................................................................................... � �
b) Outros ......................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 457 893 95 769
5 � Contas de regularização ................................................................................................................. 4 658 874 6 327 493
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................. 48 000 35 630

a) Provisões para pensões e encargos similares .............................................................................. � �
b) Outras provisões ......................................................................................................................... 48 000 35 630
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(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................ 877 000 673 377
8 � Passivos subordinados ................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 39 355 154 39 355 154

10 � Prémios de emissão ....................................................................................................................... � �
11 � Reservas ......................................................................................................................................... 1 049 000 1 047 425
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................. 3 624 392 3 624 392
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... 11 676 (6 475 382)
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 2 027 605 2 976 230

                                     Total do passivo .................................................................... 515 791 629 376 265 229

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo credor > saldo devedor).

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais ................................................................................................................... 920 831

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...................................... �
(970) Cauções e activos dados em garantia ............................................................................... 882 872

(92) 2 � Compromissos ......................................................................................................................... 1 428 399

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................. �

1 de Julho de 2002. � Pela Administração, Gladstone Medeiros de Siqueira, administrador-geral � O Responsável pela Contabilidade, Luís
Pedro da Silva Lourenço, director-adjunto.

Demonstração dos resultados em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

AnoDébito Ano anterior

                                               A) Custos

1 � Juros e custos equiparados ............................................................................................................ 6 240 512 6 376 489
2 � Comissões ......................................................................................................................... 9 970 10 582
3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................................................................. 3 080 078 6 012 330
4 � Gastos gerais administrativos ....................................................................................................... 1 388 500 931 670

a) Custos com pessoal ..................................................................................................................... 832 837 466 409

Dos quais:

(�salários e vencimentos) .............................................................................................. (425 687) (387 846)
(�encargos sociais) ......................................................................................................... (292 331) (77 402)

Dos quais:

(�com pensões) .............................................................................................. (200 000) (�)   

b) Outros gastos administrativos .................................................................................................... 555 663 465 261

5 � Amortizações do exercício ............................................................................................................ 66 360 57 057
6 � Outros custos de exploração ......................................................................................................... 10 749 9 322
7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .................................................................... 836 �
8 � Provisões para imobilizações financeiras ...................................................................................... � �

10 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... 1 958 236 2 205 000
11 � Perdas extraordinárias ................................................................................................................... � 3 918
13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... � �
14 � Outros impostos ......................................................................................................................... 18 552 62 309
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 2 027 605 2 976 230

                                           Total .............................................................................. 12 843 162 16 439 907
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(Em euros)

AnoDébito Ano anterior

                                        B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ....................................................................................................... 8 401 333 8 139 430

Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) ........................................................................................... (�)    (�)   

2 � Rendimento de títulos ................................................................................................................... � �

a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento variável ........................... � �
b) Rendimento de participações ...................................................................................................... � �
c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ............................................................ � �

3 � Comissões ...................................................................................................................................... 15 086 26 979

4 � Lucros em operações financeiras .................................................................................................. 3 795 358 6 704 638
5 � Reposições e anulações resp. a correcções de valor relativas a créditos e prov. p/ passivos 238 746 316 024
 eventuais e para compromissos.

6 � Reposições e anul. respeitantes a correcções de valor relat. a valores mobiliários que tenham � �
 o carácter de imobilizações financeiras, a part. e a partes de capital em emp. coligadas.

7 � Outros proveitos de exploração .................................................................................................... 304 718 415 379
8 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... � �
9 � Ganhos extraordinários ................................................................................................................. 87 921 837 457

10 � Prejuízo do exercício .................................................................................................................... � �

                                           Total .............................................................................. 12 843 162 16 439 907

1 de Julho de 2002. � Pela Administração, Gladstone Medeiros de Siqueira, administrador-geral � O Responsável pela Contabilidade, Luís
Pedro da Silva Lourenço, director-adjunto. 3000068681

PORTOCÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, S. A.

Sede: Rua de Rodrigues Sampaio, 193 Porto

Capital social: 374 098 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 51 389.
Contribuinte n.º 503246549.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ..................................................... 291 398 � 291 398 419 704
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ....................................... 23 118 � 23 118 12 217
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................................... � � � �
4 � Créditos sobre clientes ...................................................................................... � � � �
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ............................................... � � � �

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ............... � � � �
b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de outros emissores .......... � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) .................................................................. � � � �

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ............................................... � � � �
7 � Participações ..................................................................................................... � � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas .......................................................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................................. 53 186 15 776 37 410 37 410

10 � Imobilizações corpóreas .................................................................................... 270 190 121 650 148 540 128 976

(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ............................................................. (�)  (�)  (�) (�)  

11 � Capital subscrito não realizado ......................................................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ................................................... � � � �
13 � Outros activos ................................................................................................... � � � �
15 � Contas de regularização ..................................................................................... � � � �
16 � Prejuízo do exercício ........................................................................................ � � 11 032 �

                                 Total do activo ....................................................... 637 892 137 426 511 498 598 307
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(Em euros)

Passivo 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................................... � �

a) A vista ........................................................................................................................................................ � �
b) A prazo ....................................................................................................................................................... � �

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................................. � �

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ....................... � �
b) Outros débitos ............................................................................................................................................. � �

ba) À vista .............................................................................................................................................. � �
bb) A prazo ............................................................................................................................................. � �

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................................. 49 501 153 643
4 � Outros passivos ............................................................................................................................................. 17 956 4 988
5 � Contas de regularização ................................................................................................................................. � �
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................................. � �

a) Provisões p/ pensões e encargos similares ................................................................................................. � �
b) Outras provisões ......................................................................................................................................... � �

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................................ � �
8 � Passivos subordinados .................................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................................ 374 098 374 098

10 � Prémios de emissão ....................................................................................................................................... � �
11 � Reservas ......................................................................................................................................................... 16 772 11 772
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................................. � �
13 � Resultados transitados ................................................................................................................................... 53 171 8 232
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................................ � 45 574

                                                Total do passivo ............................................................................ 511 498 598 307

Porto, 30 de Junho de 2002. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000071597

INVESTIMENTO DIRECTO � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Sede: Praça de Alvalade, 6-1.º, A1, 1700-036 Lisboa

Capital social: 10 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9257.
Contribuinte n.º 504312189.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................... 79 038,45 � 79 038,45 48 458,53
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .......... 11 034 749,92 � 11 034 749,92 10 379 645,42
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ..................... 4 085 000 � 4 085 000 6 000 000
4 � Créditos sobre clientes ....................................................... 10 942,38 10 942,38 � 5 409
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................ 7 940,08 � 7 940,08 7 809,16

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores 7 940,08 � 7 940,08 7 809,16
 públicos.

b) Obrig. e outros tít. de rend. fixo � de outros emissores � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) ................................... (�)  (�) (�)   (�)  

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ................ 3 774 301,05 � 3 774 301,05 1 413
7 � Participações ...................................................................... � � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ........................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas .................................................. 658 150,96 281 796,38 376 354,58 399 419,91

10 � Imobilizações corpóreas ..................................................... 312 284,86 137 851,04 174 433,82 216 944,55

(Dos quais: imóveis) ............................................................. (�)  (�) (�)   (�)  

13 � Outros activos .................................................................... 129 600,40 � 129 600,40 10 727,27
15 � Contas de regularização ...................................................... 1 581 793,23 � 1 581 793,23 445 373,74
16 � Prejuízo do exercício ......................................................... � � � �

                    Total do activo ......................................... 21 673 801,33 430 589,80 21 243 211,53 17 708 103,21
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(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito .................................................................................... 1 165 955,11 �
2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................... 23 399,95 �

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................. � �
b) Outros débitos ........................................................................................................................... 23 399,95 �

ba) À vista ............................................................................................................................. � �
bb) A prazo ........................................................................................................................... 23 399,95 �

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 8 804 281,68 7 583 719,35
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 1 706 022,28 456 251,89
6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................................................ 64,19 56,47

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................ � �
b) Outras provisões ....................................................................................................................... 64,19 56,47

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .......................................................................................... � �
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 10 000 000 10 000 000

10 � Prémios de emissão ..................................................................................................................... 321 428,57 321 428,57
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. 1 788 805,10 �653 353,07
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... 1 010 864,85 �

                                      Total do passivo ................................................................ 21 243 211,53 17 708 046,74

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

1 � Passivos eventuais ........................................................................................................................................................ 1 579 038

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ........................................................................... �
Cauções e activos dados em garantia ................................................................................................................... 1 579 038

2 � Compromissos .............................................................................................................................................................. 13 602,96

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, Rogério Paulo S. H. Marcelo. 3000070298

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S. A.

Capital social: 2 450 000 000 de euros

Balanço em 31 de Março de 2002 (actividade global)
(Em euros)

2002 2001
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. bancos centrais 1 161 692 335 � 1 161 692 335 1 257 254 321
12+13�130 12 � Disp. à vista s/ inst. de crédito 1 569 612 613 � 1 569 612 613 570 274 454

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos s/ inst. de crédito 5 945 847 938 68 348 453 5 877 499 485 5 910 023 078
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes .............. 39 439 442 184 711 047 991 38 728 394 193 28 683 680 798
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�29002�
29003�29012�29013�

29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros tít. de rend. fixo 7 540 871 120 307 335 140 7 233 535 980 7 218 753 537
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros tít. de rendim. 2 973 658 638 50 479 744 2 923 178 894 2 843 881 358
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�
290140 (1)�29200�
29210�2925-2953
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(Em euros)

2002 2001
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros tít. de rendim. 4 567 212 482 256 855 396 4 310 357 086 4 374 872 179
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+ 2602+2611+
2612+2840+2884+2894�

290140 (2)�29209�
29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�)       (�)      (�) (�)      

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros títulos de rendi- 350 202 318 30 718 513 319 483 805 208 830 209
2481�24810+2490� mento variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�
291�2923�2924�2925�

2953+5624 (dev.)

400�490 17 � Participações ............................. 2 486 765 500 38 034 538 2 448 730 962 1 683 968 814
401�491 18 � Partes cap. em emp. coligadas 1 319 257 499 11 571 295 1 307 686 204 978 413 820

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ......... 141 274 716 89 238 414 52 036 302 31 937 371

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ............ 1 456 210 900 690 068 004 766 142 896 703 776 438
468+4691�4820�48280

420+4280+461�  (Das quais: imóveis) ................. (908 131 600) (254 642 085) (653 489 515) (588 034 049)
4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de � � � �

capital próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ........................... 2 254 140 355 37 013 373 2 217 126 982 3 602 494 189
27003�29007�2959�

299+402+409�499

51+55+56 (3)+ 15 � Contas de regularização ............ 2 101 387 866 � 2 101 387 866 936 999 614
58 (dev.)+59 (4)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ................ � � � �

      Total do activo .............. 65 766 705 344 1 983 375 721 63 783 329 623 51 786 406 643

(Em euros)

Código Passivo 2002 2001das contas

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ......................... 13 210 818 157 10 303 377 195

30020+30120+ a) À vista ............................................................................. 1 130 873 251 584 984 563
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso .............................................. 12 079 944 906 9 718 392 631

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ................................................. 38 760 348 496 33 000 186 240

3213+3223 a) Depósitos de poupança .................................................... 7 306 694 333 6 509 605 014
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................. 31 453 654 163 26 490 581 226

3200+3210+ ba) À vista .................................................................. 12 272 877 178 9 453 056 223
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ................................................................. 19 180 776 985 17 037 525 003

34 3 � Débitos representados por títulos ...................................... 3 998 838 912 2 084 498 794

341 a) Obrigações em circulação ................................................ 1 958 529 249 1 607 730 163
340+342+349 b) Outros .............................................................................. 2 040 309 663 476 768 631

36+39 4 � Outros passivos .................................................................. 444 109 703 216 472 637

52+54+56(cre)+ 5 � Contas de regularização ..................................................... 1 462 427 982 990 305 660
58(cre)+59
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(Em euros)

Código Passivo 2002 2001das contas

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ....................................... 414 284 274 302 930 101

612 a) Provisões para pensões e encargos ................................. 2 209 518 266 176
610+611+613 b) Outras provisões .............................................................. 412 074 756 302 663 925

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................ 202 721 335 193 345 635
60 8 � Passivos subordinados ........................................................ 1 135 537 489 724 131 319
62 9 � Capital subscrito ................................................................ 2 450 000 000 2 250 000 000

632 10 � Prémios de emissão ........................................................... � �
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................. 717 470 694 821 923 619

633 12 � Reservas de reavaliação ..................................................... 301 179 077 301 179 077
66 13 � Resultados transitados ........................................................ 527 098 518 463 659 224

69(cre) 14 � Lucro do exercício ............................................................ 158 494 986 134 397 143

                                               Total do passivo .......................... 63 783 329 623 51 786 406 643

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1 de débitos para com instituições de crédito, é incluída a parte do saldo relativa a recursos de instituições de crédito e na rubrica 2 de débitos para com

clientes, a parte respeitante a recursos de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2002das contas

(90+970) 1 � Passivos eventuais .......................................................................................................... 7 581 995 858

Dos quais:

(9010+9011) 1.1 � Aceites e endossos ....................................................................................... 144 812
1.2 � Cauções e activos dados em garantia .......................................................... 4 929 678 515

(970) 1.3 � Outros .......................................................................................................... 2 652 172 531

(92) 2 � Compromissos ........................................................................................................... ..... 17 275 399 380

Dos quais:

(9200) 2.1 � Resultantes de operações de venda com opção de recompra ..................... �
2.2 � Outros .......................................................................................................... 17 275 399 380

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000068157
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BRAGANÇA
BRAGANÇA

A VOZ DO NORDESTE � EDIÇÕES E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 458/
870907; identificação de pessoa colectiva n.º 501875417; data da
apresentação: 020625.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester Corujo
de Faria Coelho. 1000144495

COIMBRA
COIMBRA

LUDOTEMA � ANIMAÇÃO E PARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7943;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/020619.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 7 de Março
de 2002 foram designados gerentes para o biénio 2002/2003, Nuno
José Gaspar Viegas Nascimento, Carlos Alberto Cardoso Rodrigues Beja
e António Manuel Cardoso Santo Silva.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000144493

EMPRESA HOTELEIRA DO DESAGRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7944;
identificação de pessoa colectiva n.º 504708180; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 6/020619.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 7 de Março
de 2002 foram designados gerentes para o biénio 2002/2003, Nuno
José Gaspar Viegas Nascimento, Carlos Alberto Cardoso Rodrigues Beja
e António Manuel Espírito Santo Silva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000144491

EMPRESA HOTELEIRA DE DESAGRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7944;
identificação de pessoa colectiva n.º 504708180.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000144490

LUDOTEMA � ANIMAÇÃO E PARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7943;
identificação de pessoa colectiva n.º 504678841.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Célia Maria
Lopes Espinho. 1000144489

ÉVORA
ARRAIOLOS

SOPARLIM � SOCIEDADE PANIFICADORA
ARRAIOLENSE, L.DA

Sede: Ferragial do Touro, Estrada Nacional n.º 4,
freguesia e concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 24/
640131; identificação de pessoa colectiva n.º 500273537.

Certifico que, em relação à sociedade supra identificada, foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exercí-
cio de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 2001448104

FARO
LAGOA

SILVA & BECK � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Barranco, bloco III/IV, loja 70, Praia do Carvoeiro,
freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1217/980403; identificação de pessoa colectiva n.º 502717246.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Inscrição n.º 10, apresentação 7/020820.
Reforço de capital, alteração parcial do contrato e redenominação

do capital para euros.
Artigos alterados: 4.º e 5.º e o corpo do 6.º
Capital: 5000 euros.
Montante do reforço: 3004,80 euros, em dinheiro, subscrito pelos

sócios da forma seguinte: Karl Rainer Beck reforça a sua quota com
mais 901,44 euros, e Maria Isabel de Jesus Ferreira reforça a sua quo-
ta com mais 2103,36 euros.

Sócios e quotas:
a) Karl Rainer Beck � quota de 1500 euros;
b) Maria Isabel de Jesus Ferreira � quota de 3500 euros.
2 � Inscrição n.º 11, apresentação 8/020905.
Nomeação de gerente.
Gerente: Karl Rainer Beck.
3 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, apresentação 9/020905.
Cessação de funções do gerente Karl Rainer Beck, por ter renun-

ciado, com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2002.

Depositado documento legal.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000144487

LOULÉ

R. MELO & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Condestabre, bloco B, rés-do-chão e cave direita,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3054/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 501139613; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144781

4. Empresas � Registo comercial
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ANTÓNIO FRANCISCO & FRANCISCO, L.DA

Sede: Praça da República, 38 a 40, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1584/
870324; identificação de pessoa colectiva n.º 501811656; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144779

A. CALIÇO, L.DA

Sede: Rua de Acesso ao Bairro Municipal, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1106,
fls. 165, C-3; identificação de pessoa colectiva n.º 501358889; data
da apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144777

M. M. RAPOSO, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, residência Tomás, loja centro,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2146/
891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502259280; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144775

SANTOS & GALUCHO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Marina Plaza, Centro Comercial da Marina de Vilamoura,
loja 53, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3546/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503600067; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144773

PANILOULÉ � INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LOULETANA, L.DA

Sede: Campina de Cima, Olho de Água, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3257/
941027; identificação de pessoa colectiva n.º 503295469; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144770

JAMES BRUCE PLAYER � SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3152/
940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503199605; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144767

EUROCLASSE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Ceuta, Urbanização A Nora, loja A,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5317/
020104; data da apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144764

GUERREIROS & AMADO, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, 32, rés-do-chão,
Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 112/
630130; identificação de pessoa colectiva n.º 500131678; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144759

DUO-THERMO � SISTEMA DE AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Maritenda,
freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4202/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504345796; data da
apresentação: 020625.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144755

ALGARVENDING � MÁQUINAS DE VENDA
AUTOMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Diogo de Sousa, lote 29, 1.º, direito, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5048/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505546728; data da
apresentação: 020625.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144750
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AMÉRICO GUERREIRO AMADO, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, lote A, 7.º, direito, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 977/
820401; identificação de pessoa colectiva n.º 501255893; data da
apresentação: 020625.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144748

J. A. FERREIRA, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, bloco A, 8.º, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 588/
780822; data da apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144745

JAFERCARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 35, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3548/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503600008; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144741

FRANCISCO CALIÇO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Acesso ao Bairro, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1912/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502053844; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144761

SRIDATTA � TRADING, L.DA

Sede: Centro Comercial Parque das Amendoeiras, A-1,
loja A, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4798/
010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505283131; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144758

ALBERTO & CUSTÓDIA, L.DA

Sede: Sítio de Barreiros Vermelhos, Vale de Éguas, 303 V,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4781/
001213; identificação de pessoa colectiva n.º 505258765; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144753

TÁXIS MASCARENHAS & LOPES, L.DA

Sede: Sítio de Passis do Almargem, Fonte Santa, 367-A,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4462/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504772023; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144749

MAIO & FLORES, L.DA

Sede: Rua do Leste, Edifício Carteia, loja NA,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4021/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504102524; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144744

HILÁRIO & FERNANDO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua da Cabine, 55, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3151/
940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503199591; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144742

ALMEIDA, FERREIRA & RIBEIRO, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Edifícios Marina Plaza, bloco 32, loja 86, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3640/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503690066; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144734
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RITA & KOECK, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, 26, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3644/
960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503690350; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144728

HORÁCIO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua dos Mártires da Pátria, 29,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4797/
20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505270820;
data: 20020626.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144643

SIBYLTOUR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 115, cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5016/
20010613; data: 20020626.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144637

AMETISTA E ÓNIX � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 15, rés-do-chão, direito,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5120/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505645998;
data: 20020626.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000144634

LEIRIA
LEIRIA

CARLOS MATIAS � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 34, Casal do Ralha, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7048/
000731; identificação de pessoa colectiva n.º 504916220; número
e data da apresentação: D454/020624.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

18 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846823

PAVIGRAVETO � ASSENTAMENTO DE PAVIMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Quinta, 33, lugar de Graveto, Monte Redondo,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7991/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505901544; número
e data da apresentação: D353/020620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846270

REAL DUCHE � COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida de Marquês de Pombal, lote 14, 354, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6098/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504224719; número
e data da apresentação: D358/020620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846289

C. F. � CHÃO DA FEIRA, COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Avenida de 22 de Maio, 24, escritório 10, Marrazes,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6862/
000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504911937; número
e data da apresentação: D359/020620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846297

GANDARAUTO � SOCIEDADE MECÂNICA DA GÂNDARA, L.DA

Sede: Feteiras, Gândara dos Olivais, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1791/
830405; identificação de pessoa colectiva n.º 501366008; número
e data da apresentação: D360/020620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

13 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846300

NEVES & SANTOS, S. A.

Sede: Loureira, Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1153/
770910; identificação de pessoa colectiva n.º 500689008; número
e data da apresentação: D342/020620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846637
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LUZ & DOMINGUES � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua da Escola, 20, Pocariça, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4938/
951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503528587; número
e data da apresentação: D327/020620.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846670

PLÁSTICOS DE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Sede: Estrada da Estação do Caminho de Ferro, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 854/
730221; identificação de pessoa colectiva n.º 500219621; número
e data da apresentação: D371/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846335

JOSÉ OLIVEIRA PEDROSA, L.DA

Sede: Rua Principal, 1379, Granja, Monte Real, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7628/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505434822; número
e data da apresentação: D374/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846360

TRANSPORTES ARMINDO CARVALHO, L.DA

Sede: Rua de Manuel Joaquim de Sousa, 25, Janardo, Marrazes,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6741/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504556215; número
e data da apresentação: D380/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846459

FERROL � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Pousos, Rua de Florbela Espanca,
Edifício Ferral, Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2305/
870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501791035; número
e data da apresentação: D377/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846416

CARBOM � SOCIEDADE COMERCIAL DE VIATURAS, L.DA

Sede: Rua de Florbela Espanca, Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5641/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503956341; número
e data da apresentação: D375/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846386

FERROL 2 � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 60, loja 1, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5617/
970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503940461; número
e data da apresentação: D376/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846394

BELBLOCO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Pousos, Rua Florbela Espanca,
Edifício Ferrol, Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4766/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503417831; número
e data da apresentação: D378/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846432

SARATAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Confraria, Colmeias, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3599/
910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502592419; número
e data da apresentação: D210/020614.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

19 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000848028

ABÍLIO JORGE � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Senhora da Piedade, 185, Bouça, Colmeias,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6721/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504796704; número
e data da apresentação: D208/020614.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

19 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000848010
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SODINVO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Monte Real, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3933/
920714; identificação de pessoa colectiva n.º 502800097; número
e data da apresentação: D382/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846467

OS NOVOS � CAFÉ, RESTAURANTE SNACK-BAR, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 77,
rés-do-chão, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5028/
960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503584347; número
e data da apresentação: D383/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846483

ISLA � INSTITUTO SUPERIOR DE LEIRIA, L.DA

Sede: Rua da Cooperativa, São Romão, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3204/
900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502357207; número
e data da apresentação: D384/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

16 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846505

CONSULPROJ � CONSULTADORIA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Cinzeiro, 415, Bidoeira de Baixo,
Bidoeira de Cima, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6303/
990226; identificação de pessoa colectiva n.º 504480766; número
e data da apresentação: D211/020614.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

19 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000848036

UTILDOMÉSTICOS � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Sede: Sismaria, lote 14, 1.º, direito, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6017/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504170201; número
e data da apresentação: D424/980618.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846947

LENAMETAL � METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Quinta de Santa Clara, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3710/
911223; identificação de pessoa colectiva n.º 502665300; número
e data da apresentação: D422/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846955

RINOESIS � JOGOS, UTILIDADES E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua de D. António da Costa, 14, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2551/
880427; identificação de pessoa colectiva n.º 501970860; número
e data da apresentação: D418/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846963

EUROSOL � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de D. José Alves Correia da Silva, sem número,
Hotel Eurosol, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 635/
680514; identificação de pessoa colectiva n.º 500102414; número
e data da apresentação: D419/020621.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846971

ADIL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PAPELARIA, L.DA

Sede: Caranguejeira, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 897/
740111; identificação de pessoa colectiva n.º 500009120; número
e data da apresentação: D264/020617.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
exercício de 2001.

10 de Setembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000846084

LISBOA
CASCAIS

TALHO O PRIMEIRO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 19 186 (Sintra);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/020708.

Certifico que, entre Vítor Manuel Farinha Fernandes e Olga Sofia
de Jesus Baptista Farinha Fernandes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Talho o Primeiro � Comércio de
Carnes, L.da, com sua sede na Rua de D. Pedro III, 20, freguesia de
Queluz, concelho de Sintra.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou ou-
tras formas locais de representação, em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na actividade de comércio de carnes
e de produtos à base de carne, bem como lacticínios e outros produ-
tos alimentares.

2 � A sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a intervenção de qualquer um dos ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida entre
os sócios ou descendentes; porém a cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo, sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios, até ao montante global de
50 000 euros.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000140620

LISBOA � 2.A SECÇÃO

P2P � TELEFONES E ACESSÓRIOS, L.DA

(anteriormente FLUXOMAIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3476/940505; identificação de pessoa colectiva n.º 503189537;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 15 e 16/020703.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Cândido José Paulino Sargento,

Fernando Pinto Simões e Cipriano Pinto Simões, por terem renun-
ciado, em 19 de Junho de 2002.

Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 8.º
Gerentes designados: Os sócios Fernando Jorge dos Santos Lima de

Almeida e Paula da Conceição Sousa Janeiro Gomes.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação P2P � Telefones e
Acessórios, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, distribuição e re-
presentação de telefones e acessórios.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma de quatro quotas, assim distribuídas: uma de
2000 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge dos Santos Lima de
Almeida; uma de 1500 euros, pertencente à sócia Paula da Conceição
Sousa Janeiro Gomes; uma de 750 euros, pertencente ao sócio Rogé-
rio Paulo da Fonseca Gomes, e uma de 750 euros, pertencente ao
sócio Cipriano Pinto Simões.

2 � Por deliberação unânime, tomada em assembleia geral, pode-
rão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao montante
correspondente a 50 vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

A gerência, a administração da sociedade e a sua representação em
juízo ou fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de dois ge-
rentes, exercendo, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 2000977545

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PT-MULTIMÉDIA � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E MULTIMÉDIA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8357/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504453513;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 9/020715.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 17, pela apresentação 9/020715 (comp.) � Nomea-
ção do fiscal único, por deliberação de 14 de Abril de 2002, para o
triénio de 2002/2004 � Ascensão, Gomes, Cruz & Associado, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de João Pereira da Rosa,
lote 17, Estoril; P. Matos Silva, Garcia Jr. P. Caiado & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Machado de Cas-
tro, 76, 4.º, direito, Coimbra � suplente.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075100

PT-MULTIMÉDIA � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E MULTIMÉDIA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8357/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504453513;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 36/011204.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 63 485 400 euros para 78 448 464 euros, tendo o artigo 4.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 78 448 464 euros e encontra-se total-
mente subscrito e realizado.

2 � O capital social está representado por 156 896 928 acções com
o valor nominal de meio euro, cada uma, com a seguinte distribuição:

a) 156 845 928 acções ordinárias;
b) 51 000 acções da categoria A.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075096

PT-MULTIMÉDIA � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E MULTIMÉDIA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8357/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504453513;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/011120.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, pela apresentação 28/
020220 � rectificação do averbamento n.º 1.

Sede: Lisboa, Avenida de 5 de Outubro, 208, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075094

MADALENA BARATA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5329/960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503667285;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 75/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 100 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 50 000 euros. cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075093

MENDES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 956/600714; identificação de pessoa colectiva n.º 500459762;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 92/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, uma de 4750 euros e outra de 250 euros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075092

QUIRAN � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4459/950616; identificação de pessoa colectiva n.º 503444944;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 6; números e datas das apresentações: 18 e 19/
011015 e 81/011211.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 18/011015 �
Deslocação da sede para a Rua do Arco do Marquês do Alegrete, Palá-
cio dos Aboim, bloco 2, 5.1, freguesia de São Cristóvão e São Lou-
renço, Lisboa.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, pela apresentação 19/011015 �
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de
Janeiro de 2001, para o triénio de 2001/2003.

Administrador único: Chetne Chandrakant Mehta, casada, Rua de
Bernardo Santareno, 5, 8.º, esquerdo, frente, Lisboa.

Fiscal único: Virgílio Marmelo Castanheira Guilherme, casado, Rua
Alegre, 30, 1.º, direito, Algés, Lisboa, revisor oficial de contas;

António Lino Gonçalves Coelho, casado, Rua de Luciano Cordeiro,
23, 3.º, direito, Lisboa, revisor oficial de contas � suplente.

Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do ca-
pital, de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 5000 acções de valor nominal de
10 euros, cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, livremente
convertíveis, a expensas do interessado, e poderão ser representadas
por títulos de uma, 10, 100 e 1000 acções.

3 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-
ções serão assinados pelo administrador único.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075091

QUINTA DO TOJAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7169/980513; identificação de pessoa colectiva n.º 504171860;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 76/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e dele pertence uma quota de valor nominal de 1750 euros, à sócia
Maria Cristina de Oliveira Matos Silva; uma quota de valor nominal de
1750 euros, à sócia Maria Margarida de Oliveira Matos Silva; uma quo-
ta de valor nominal de 500 euros, à sócia Maria da Graça Viegas Varela
de Oliveira Matos Silva; uma quota, no valor nominal de 500 euros, ao
sócio José João Reis de Matos Silva, e uma quota de valor nominal de
500 euros, ao sócio João Manuel Reis Matos Silva.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075090

PASTELARIA FLOR DA SÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 223/630813; identificação de pessoa colectiva n.º 500557322;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 68/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 600 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, corres-
pondendo à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, José Fernando Cardoso da
Silva e José Joaquim Saraiva.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075087

CARLOS & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 375/741010; identificação de pessoa colectiva n.º 500327360;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 67/011211.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos Pereira
dos Santos e Joaquina Cordeiro Bento dos Santos.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075084

CASA DAS TINTAS DO MONTE � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4879/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503544531;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 420 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a seguin-
te redacção:

5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor
de 2600 euros, pertencente ao sócio Francisco Antunes Calado, e outra
de 2400 euros, pertencente à sócia Sofia Soares de Évora Calado.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075079

C. P. D. I. � COMPANHIA PORTUGUESA
DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8121/990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504205528;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 40/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma de 4900 euros, do
sócio Luís António Santana Baptista Fernandes, e outra de 100 euros,
da sócia Maria Teodora de Castro Margalho Baptista Fernandes.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares, até ao montante global de
15 000 000$.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075075

PRODOUT � GESTÃO DE PRODUÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 588/020910; identificação de pessoa colectiva n.º 505986825;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11 588/020910.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Almerindo da Silva Marques, casado, natural da freguesia e con-
celho de Leiria, residente na Rua do Padre Américo, 4, 5.º, direito,

em Lisboa, outorga na qualidade de sócio gerente, em nome e repre-
sentação de PENDULAR � Serviços a Empresas, L.da, pessoa colec-
tiva n.º 504035380, com sede em Lisboa, na Rua de Frederico George,
10-B, freguesia do Lumiar, com o capital social de 49 879,79 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6675, qualidade e poderes que verifiquei pela certidão emitida pela
dita Conservatória e pela fotocópia da acta n.º 13, da assembleia ge-
ral, documentos já arquivados a instruir a escritura a escritura exarada
neste livro a folhas 66;

2.º Ana Luísa Cardoso da Silva Marques, natural da freguesia da
Reboleira, concelho de Amadora, casada com Pedro Jorge Cabral da
Silva Nunes, sob o regime de separação de bens, residente na Rua de
Gregório Lopes, lote 1523, 6.º, C, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 200828673;

3.º Isabel Margarida Cardoso da Silva Marques, natural da freguesia
da Reboleira, concelho de Amadora, casada com Miguel Rodrigo Alves
de Sá Nogueira, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua de André Albuquerque, 23, em Sintra, contribuinte fiscal
n.º 201284227;

4.º Isabel Maria Brinca Bargão Robalo, natural de Angola, casada
com Luís Miguel Pires das Neves, sob o regime de comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de João Nunes Costa, 2, 3.º, esquerdo, em
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 193331616;

5.º Teresa Margarida da Silva Marques Rodrigues, solteira, maior,
natural da freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua da Repú-
blica da Bolívia, 75, 4.º, C, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 166227390.

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado, que faz parte integrante da escri-
tura exarada em 12 de Abril de 2002

Estatutos da sociedade por quotas

1.º

1 � A sociedade adopta o nome PRODOUT � Gestão de Produ-
ção Gráfica, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Roentgen, 2-A, 1.º,
B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sua sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto a realização de estudos, fornecimento
de serviços e consultoria a instituições empresariais ou outras, no-
meadamente nas áreas de gestão de produção gráfica, marketing, pu-
blicidade, acções promocionais e internet.

3.º

A sociedade poderá livremente adquirir e alienar participações, asso-
ciar-se ou interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade,
noutras sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou con-
sórcios, bem como tomar parte e fazer-se representar nos respectivos
órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Isabel Maria Brinca Bargão
Robalo; uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Ana
Luísa Cardoso Silva Marques; uma no valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Isabel Margarida Cardoso Silva Marques; uma no
valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia PENDULAR, Servi-
ços a Empresas, L.da, e outra no valor nominal de 250 euros, perten-
cente à sócia Teresa Margarida da Silva Marques Rodrigues.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, nos termos e condições aprovados pela assembleia geral.

5.º

1 � Na venda ou cessão de qualquer quota, no todo ou em parte,
os sócios terão direito de preferência na proporção das quotas que
possuírem, e na falta do exercício desta preferência poderá a socieda-
de exercê-la.

2 � A transmissão, total ou parcial, de quotas a terceiros depende
do consentimento expresso da sociedade.

3 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar,
e os sócios em segundo lugar, têm direito de preferência na sua aquisição,
pelo valor que lhes corresponder no último balanço aprovado.

4 � A infracção ao disposto nos números anteriores torna ineficaz,
quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a transmissão
total ou parcial da quota em questão, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
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6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete às sócias Ana Luísa Cardoso
Silva Marques, Isabel Margarida Cardoso Silva Marques e Isabel Maria
Bargão Robalo, que, desde já, ficam nomeados, podendo estes mandatar
ou constituir procuradores terceiros.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos que envolvam responsabilidades, é suficien-
te a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Os gerentes ficam, desde já, autorizados a subscrever, adquirir
ou alienar participações noutras sociedades.

4 � Os gerentes não poderão, sem o consentimento expresso dado
por deliberação dos sócios, exercer, directa ou indirectamente, por conta
própria ou alheia, actividade concorrente com a da sociedade; esta
proibição manter-se-á durante o período de um ano que se seguir à
cessação do respectivo mandato, seja qual for a causa de tal cessação.

7.º

A sociedade não pode ser obrigada em fianças, abonações ou letras
de favor e quaisquer outros actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais.

8.º

A assembleia geral reunirá em sessão ordinária uma vez por ano,
até 31 de Março, para efeito do disposto no artigo 179.º, § único, do
Código Comercial e, extraordinariamente, todas as vezes que for
convocada por requerimento de qualquer dos sócios.

9.º

Nas assembleias gerais, qualquer sócio pode fazer-se representar por
outro sócio mediante simples carta.

10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem para o fundo legal, terão a aplicação que for determina-
da pela assembleia geral.

Disposições transitórias

1 � Para fazer face às despesas de constituição e de instalação da
sociedade, fica, desde já, autorizada a gerência a proceder ao levanta-
mento da totalidade do capital social.

2 � A sociedade, a partir desta data, assume todos os direitos e
obrigações decorrentes dos actos que vierem a ser praticados pela
gerência, em nome desta, no exercício normal da actividade da mes-
ma, ficando desde já a gerência autorizada a celebrar os negócios ju-
rídicos que se afigurem necessários ou convenientes à prossecução dos
fins sociais.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000140300

METROLIGEIRO � CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40/020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506038033;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020603.

Certifico que foi constituído o agrupamento complementar de
empresas, que se rege pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Teixeira Duarte � Engenharia e Construções, S. A., sociedade anó-
nima, com um capital social integralmente realizado de € 210 000 000,
com sede na Avenida das Forças Armadas, 125, 4.º, A, Lisboa, Por-
tugal, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob
o n.º 13 868, cartão de contribuinte n.º 500097488, representada por
Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte, na qualidade de presidente
do conselho de administração com poderes para o acto e doravante
designada por Teixeira Duarte;

2 � Mota & C.ª, S. A., sociedade anónima, pessoa colectiva
n.º 500197814, com sede na Casa da Calçada, em Amarante, com o
capital social de 70 000 000 euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Amarante sob o n.º 25/460903, representada
por Luís José Donas Boto Vaz Pato, na qualidade de administrador
com poderes para o acto e doravante designada por MOTA;

3 � ENGIL � Sociedade de Construção Civil, S. A., sociedade
anónima com a identificação de pessoa colectiva n.º 500121885, com
sede na Rua de Mário Dionísio, 2, Linda-a-Velha, com o capital so-

cial de 50 000 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Cascais sob o n.º 08908-Oeiras, representada por Ismael
Antunes Hernandez Gaspar e António Martinho Ferreira Oliveira, na
qualidade de administradores com poderes para o acto, e doravante
designada por ENGIL;

4 � SOPOL � Sociedade Geral de Construções e Obras Públicas, S. A.,
sociedade anónima com a identificação de pessoa colectiva n.º 500272863,
sede na Rua de São Bento, 644, 6.º, em Lisboa, com o capital de
4 625 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 27354, representada por Jorge Domingues Grade
Mendes, na qualidade de administrador com poderes para o acto e
doravante designada por SOPOL.

Foi livremente, de boa-fé e em conformidade com o disposto no
n.º 2 da base III da Lei n.º 4/73, de 4 de Junho, celebrado o presente
contrato de constituição de agrupamento complementar de empresas
que se rege pelos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

Designação e sede

1 � As agrupadas constituem pelo presente, entre si, um agrupamen-
to complementar de empresas com a denominação METROLIGEIRO �
Construção de Infra-Estrutruras, A. C. E., e doravante designado agru-
pamento, em conformidade com o certificado de admissibilidade de
firma ou denominação, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, em 6 de Fevereiro de 2002, cuja cópia constitui o anexo
II ao presente contrato.

2 � O agrupamento terá a sua sede na Estrada da Luz, 90, 6.º, E,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

CLÁUSULA 2.ª

Objecto

1 � O agrupamento terá por objecto o complemento da activida-
de de cada agrupada de forma a melhorar as condições de exercício de
cada uma nas actividades de projecto e construção das infra-estrutu-
ras de longa duração, integradas na concessão da rede de metropolita-
no ligeiro da margem sul do Tejo.

2 � Acessoriamente o agrupamento poderá ter por objecto a re-
alização e a partilha de lucros.

CLÁUSULA 3.ª

Capital e participação das agrupadas

1 � O agrupamento é constituído sem capital próprio.
2 � A participação de cada agrupada no agrupamento é a

seguinte: Teixeira Duarte � 26,8%; MOTA � 26,6%; ENGIL �
26,6%, SOPOL � 20%.

CLÁUSULA 4.ª

Estatutos

1 � O agrupamento reger-se-á pelos estatutos que constituem o
anexo um ao presente contrato.

2 � Em caso de discrepância entre o presente contrato e os esta-
tutos referidos no número anterior estes prevalecerão sobre o pre-
sente contrato.

CLÁUSULA 5.ª

Administradores

Ficam, desde já, designados para o conselho de administração do
agrupamento para o triénio 2002 a 2004, os seguintes administrado-
res efectivos e respectivos suplentes: Pedro Manuel da Costa de Sousa
Barros, divorciado, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residente na Rua da Cidade de Bolama, 17, 2.º,
direito, Olivais Sul, em Lisboa, administrador efectivo indicado pela
Teixeira Duarte; Fernando de Mello Sampayo Pereira Ramos, casa-
do, natural de Moçambique, residente na Alameda de Roentgen, 6,
6.º, esquerdo, em Lisboa, administrador suplente indicado pela Teixeira
Duarte; Serafim Martins da Costa Castro, casado, titular do bilhete de
identidade n.º 10790824, emitido em 23 de Dezembro de 1996, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte n.º 175594848,
residente na Rua da Quinta da Nora, 1, 7.º, esquerdo, em Carnaxide,
administrador efectivo indicado pela MOTA; Luís José Donas Boto
Vaz Pato, casado, titular do bilhete de identidade n.º 4066287, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 3 de Janeiro de
2000, contribuinte n.º 135325293, residente na Alameda Quinta de
Santo António, 5, núcleo 1, 6.º, direito, em Lisboa, administrador
suplente designado pela MOTA; Jorge Alberto Álvares, casado, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 7186629, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, em 14 de Fevereiro de 1996, contribuin-
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te n.º 11026941, residente na Rua de Mário Dionísio, 2, freguesia de
Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, administrador efectivo indicado
pela ENGIL; Carlos Alberto Grilo Pascoal, casado, titular do bilhete
de identidade n.º 8148601, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, em 23 de Fevereiro de 1996, contribuinte
n.º 100298842, residente na Rua da República da Bolívia, 93, 7.º,
esquerdo, em Lisboa, administrador suplente indicado pela ENGIL; João
Miguel Rocha Frota Cúcio, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 2351915, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
em 10 de Novembro de 1997, contribuinte n.º 109076745, residente
na Rua de S. Bento, 510, 2.º, direito, em Lisboa, administrador efec-
tivo indicado pela SOPOL, e José Manuel Zuquete Pinto Eliseu, casa-
do, titular do bilhete de identidade 2600170, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, em 3 de Abril de 2000, contribuinte
n.º 113380350, residente na Rua do Recife, 2, 6.º, esquerdo, Jardim
dos Arcos, em Oeiras, administrador suplente indicado pela SOPOL.

CLÁUSULA 6.ª

Anexos

Constituem parte integrante do presente contrato, depois de rubri-
cados pelas partes, os seguintes documentos:

Anexo 1 � Estatutos do agrupamento;
Anexo 2 � Cópia do certificado de admissibilidade de firma ou

denominação, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas,
em 6 de Fevereiro de 2002.

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede social

1 � O agrupamento complementar de empresas adopta a denomina-
ção de METROLIGEIRO � Construção de Infra-Estruturas, A. C. E., e
é composto pelas seguintes sociedades: Teixeira Duarte � Engenharia e
Construções, S. A., MOTA & C.A, S. A.; ENGIL � Sociedade de Cons-
trução Civil, S. A., e SOPOL � Sociedade Geral de Construções e
Obras Públicas, S. A.

2 � A sede do agrupamento é na Estrada da Luz, 90, 6.º, E, fre-
guesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, podendo ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo município ou
para município limítrofe, mediante deliberação do conselho de admi-
nistração.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O agrupamento tem por objecto principal a melhoria das
condições de exercício e de resultado da actividade das sociedades
agrupadas, na realização dos trabalhos, fornecimentos e serviços, re-
lativos ao projecto e construção das infra-estruturas de longa duração
(ILD) integradas na denominada Concessão da Rede de Metropolita-
no Ligeiro da Margem Sul do Tejo (Concessão MST).

2 � Acessoriamente, o agrupamento pode ter por objecto a realiza-
ção e partilha de lucros.

ARTIGO 3.º

Capital

O agrupamento é constituído sem capital próprio.

ARTIGO 4.º

Duração

O agrupamento tem duração limitada à realização do seu objecto,
não terminando, contudo, antes de exercidos os direitos e cumpridas
todas as obrigações resultantes do presente contrato ou de outros cele-
brados com terceiros.

ARTIGO 5.º

Participações das agrupadas

1 � A participação das sociedades agrupadas no agrupamento é a
seguinte: Teixeira Duarte � Engenharia e Construções, S. A. �
26,8%; MOTA & C.A, S. A. � 26,6%; ENGIL � Sociedade de Cons-
trução Civil, S. A. � 26,6%, e SOPOL � Sociedade Geral de Cons-
truções e Obras Públicas, S. A. � 20%.

2 � Os resultados obtidos nos apuramentos de contas, anuais ou
final, serão percebidos ou suportados pelas sociedades agrupadas de
acordo com as percentagens indicadas no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 6.º

Receitas e despesas

1 � São receitas do agrupamento todas as quantias recebidas dos
donos das obras ou de terceiros, seja a que título for e desde que em
relação com o objecto do agrupamento.

2 � Sempre que as receitas do agrupamento sejam insuficientes
para cobrir as despesas relacionadas com a sua instalação, actividade,
gestão e com o cumprimento dos contratos de projecto e construção
referentes às obras integradas na Concessão MST, nas quais se incluem,
nomeadamente, os encargos correspondentes à prestação de cauções
ou celebração de contratos de seguro, as sociedades agrupadas serão
chamadas a contribuir para tais despesas 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 � Sempre que qualquer uma das sociedades agrupadas não contri-
buir, no prazo que lhe for estabelecido pelo conselho de administra-
ção ou pela assembleia, para as despesas a que esteja obrigada nos
termos do n.º 2 da presente cláusula, ficará sujeita ao pagamento de
juros sobre as quantias em dívida à taxa da Euribor, acrescida de 4%.

ARTIGO 7.º

Órgãos

O agrupamento dispõe dos seguintes órgãos: assembleia geral das
sociedades agrupadas e conselho de administração.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelas agrupadas que nela se
farão representar.

2 � Na assembleia geral cada sociedade agrupada terá direito aos
votos correspondentes às unidades inteiras que couberem na percen-
tagem que em cada momento detiverem no agrupamento.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por unani-
midade dos votos dos membros presentes.

4 � A assembleia geral, além dos casos previstos na lei, reunirá
por convocação de qualquer uma das sociedades agrupadas ou do con-
selho de administração, sendo a convocação respectiva feita por es-
crito e com antecedência mínima de 15 dias, acompanhada com a
ordem do dia, através de telecópia, carta registada, protocolo ou ou-
tro meio electrónico que comprovadamente permita confirmar a re-
cepção.

ARTIGO 9.º

Conselho de administração

1 � A administração será exercida por quatro membros, tendo cada
uma das sociedades agrupadas o direito à nomeação de uma pessoa
singular como administrador e ainda os respectivos substitutos.

2 � Cada membro do conselho de administração terá direito a um
voto.

3 � No conselho de administração as deliberações serão tomadas
por unanimidade. Não sendo possível a unanimidade o diferendo subirá
imediatamente à assembleia geral.

4 � 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 e ainda, a
aprovação de qualquer regulamento interno do ACE que se torne
necessário, bem como praticar todos os actos tendentes à realização
do seu objecto.

5 � O conselho de administração pode constituir mandatários do
agrupamento, nos termos da lei.

6 � O agrupamento obriga-se pela assinatura conjunta de três ad-
ministradores, ou de dois administradores e a de um procurador cons-
tituído pelo conselho de administração para a prática de certos e
determinados actos.

7 � O conselho de administração reunirá mensalmente ou sempre
que for convocado por escrito, através de telecópia, carta registada,
protocolo ou outro meio electrónico que comprovadamente permita
confirmar a recepção da convocatória, devendo a convocatória ser
enviada a cada um dos administradores com a ordem do dia e com a
antecedência mínima de cinco dias, sendo de todas as reuniões lavra-
das actas.

8 � Sem prejuízo do que especialmente se prevê na lei, as
convocatórias das reuniões poderão ser promovidas por qualquer ad-
ministrador.

ARTIGO 10.º

Comissão executiva do agrupamento

1 � O conselho de administração nomeará uma comissão executi-
va do agrupamento e respectivos assessores.

2 � A comissão executiva será composta por um director-geral,
por um director de projecto, um director técnico e um director admi-
nistrativo-financeiro a nomear pelas sociedades agrupadas.
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3 � Compete à comissão executiva promover a execução das
deliberações do conselho de administração e supervisionar a execução
dos trabalhos de construção e ainda representar o agrupamento nas
relações com o dono da obra e com terceiros, de acordo com as
orientações do conselho de administração.

4 � A comissão executiva pode, mediante prévio consentimento
escrito do conselho de administração, negociar alterações a contratos
celebrados com o dono da obra ou com terceiros.

5 � A extensão e limitação da delegação de poderes e os deveres
dos directores da comissão executiva serão fixados pelo conselho de
administração.

6 � Os directores da comissão executiva têm o direito a estar
presentes e a participar nas reuniões do conselho de administração,
embora sem direito a voto.

7 � Sempre que estejam em causa aspectos de especial importân-
cia para a normal prossecução da actividade do agrupamento, confe-
re-se a qualquer um dos directores da comissão executiva o direito de
convocação do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

Regulamento interno do ACE

A organização do agrupamento e respectiva actividade obedecerão a
um regulamento interno que deverá ser elaborado pela comissão executiva
e aprovado pelo conselho de administração do agrupamento.

ARTIGO 12.º

Contabilidade

1 � O agrupamento terá a sua contabilidade própria que será ela-
borada em modo e termos semelhantes aos das sociedades comerciais.

2 � Serão abertas contas bancárias do agrupamento, nas quais da-
rão entrada, obrigatoriamente, todas e quaisquer importâncias recebi-
da e ligadas à prossecução do objecto do ACE.

3 � A movimentação das contas bancárias processar-se-á nos ter-
mos e condições a definir pelo conselho de administração, sendo, no
entanto, sempre necessárias a assinatura de, pelo menos, duas pessoas
autorizadas pelo conselho de administração, de entre pessoas indicadas
por diferentes membros do ACE.

ARTIGO 13.º

Responsabilidade

1 � As sociedades agrupadas são solidariamente responsáveis, nos
termos legais, pelas obrigações e dívidas do agrupamento, salvo cláu-
sula em contrário expressa nos contratos celebrados com credores
determinados.

2 � Na ordem interna das suas relações, a responsabilidade dos
membros do agrupamento atribuir-se-á, entre os mesmos, na propor-
ção das suas participações no agrupamento, tal como previstas no
artigo 5.º

3 � O disposto no número anterior não afasta a responsabilidade
individual de cada um dos membros perante o agrupamento ou demais
membros, relativamente a todos os actos ou omissões geradores de
responsabilidade contratual ou extra-contratual, encargos, e despesas
em que tenham incorrido com a consequente efectivação do direito
de regresso contra o membro faltoso.

ARTIGO 14.º

Actividades dos membros

É reconhecida aos membros do agrupamento a liberdade de prosse-
guirem o exercício das suas actividades próprias.

ARTIGO 15.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e a liquidação do agrupamento terão lugar nos casos e ter-
mos legalmente previstos, mediante deliberação unânime dos membros.

ARTIGO 16.º

Lei � arbitragem

1 � O presente contrato é elaborado e interpretado de acordo com
a lei portuguesa.

2 � Todas e quaisquer questões ou litígios que se suscitem quanto
à interpretação, execução e validade do presente contrato que não
possam ser resolvidas amigavelmente, serão decididos por recurso à
arbitragem em conformidade com o previsto na Lei n.º 31/86, de 29 de
Agosto e demais legislação aplicável e sem prejuízo do que a este
respeito venha a ser acordado entre as partes no regulamento interno
a que se alude no artigo 11.º

ARTIGO 17.º

Disposição transitória

Ficam, desde já, designados para o conselho de administração do
agrupamento para o triénio 2002 a 2004, os seguintes administradores
efectivos e respectivos suplentes: Pedro Manuel da Costa de Sousa
Barros, divorciado, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residente na Rua da Cidade de Bolama, 17, 2.º,
direito, Olivais Sul, em Lisboa, administrador efectivo indicado pela
Teixeira Duarte � Engenharia e Construções, S. A.; Fernando de Mello
Sampayo Pereira Ramos, casado, natural de Moçambique, residente na
Alameda de Roentgen, 6, 6.º, esquerdo, em Lisboa, administrador suplen-
te indicado pela Teixeira Duarte � Engenharia e Construções, S. A.;
Serafim Martins da Costa Castro, casado, titular do bilhete de identidade
n.º 10790824, emitido em 23 de Dezembro de 1996, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, contribuinte n.º 175594848, residente na
Rua da Quinta da Nora, 1, 7.º, esquerdo, em Carnaxide, administrador
efectivo indicado pela MOTA & C.A, S. A.; Luís José Donas Boto Vaz
Pato, casado, titular do bilhete de identidade n.º 4066287, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 3 de Janeiro de 2000,
contribuinte n.º 135325293, residente na Alameda Quinta de Santo
António, 5, núcleo 1, 6.º, direito, em Lisboa, administrador suplente
designado pela MOTA & C.A, S. A.; Jorge Alberto Álvares, casado, ti-
tular do bilhete de identidade n.º 7186629, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, em 14 de Fevereiro de 1996, contribuin-
te n.º 11026941, residente na Rua de Mário Dionísio, 2, freguesia de
Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, administrador efectivo indicado pela
ENGIL � Sociedade de Construção Civil, S. A.; Carlos Alberto Grilo
Pascoal, casado, titular do bilhete de identidade n.º 8148601, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 23 de Fevereiro de
1996, contribuinte n.º 100298842, residente na Rua da República da
Bolívia, 93, 7.º, esquerdo, em Lisboa, administrador suplente indicado
pela ENGIL � Sociedade de Construção Civil, S. A.; João Miguel Ro-
cha Frota Cúcio, casado, titular do bilhete de identidade n.º 2351915,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 10 de Novem-
bro de 1997, contribuinte n.º 109076745, residente na Rua de S. Bento,
510, 2.º, direito, em Lisboa, administrador efectivo indicado pela
SOPOL � Sociedade Geral de Construções e Obras Públicas, S. A., e
José Manuel Zuquete Pinto Eliseu, casado, titular do bilhete de identi-
dade 2600170, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
em 3 de Abril de 2000, contribuinte n.º 113380350, residente na Rua
do Recife, 2, 6.º, esquerdo, Jardim dos Arcos, em Oeiras, administrador
suplente indicado pela SOPOL � Sociedade Geral de Construções e
Obras Públicas, S. A.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 1000136510

MICRODMC � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5197/960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503635286;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/011211.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade supra. Data da aprovação das contas: 27 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075074

CLÍNICA NEFROLÓGICA MARTINS PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 838/011211; identificação de pessoa colectiva n.º 505810255;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/011211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Mateus Alberto Rosa Martins
Prata, Maria Madalena da Silva Nobriga Martins Prata, Madalena Filipa
Forjaz Nobriga Martins Prata, Inês Nobriga Martins Prata:

Pacto social da sociedade

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Clínica Nefrológica Martins
Prata, L.da
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Guerra Junqueiro,
22, 5.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de São João de Deus, concelho
de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, ou
serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados de saúde.

ARTIGO 4.º

Disposição complementar

Mediante simples deliberação da gerência poderá a sociedade adqui-
rir participações em sociedades de responsabilidade limitada, ainda que
com objecto diferente do referido no número anterior ou reguladas
por leis especiais, bem como em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 5.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 6000 euros.

2 � O capital social encontra-se dividido em quatro quotas, sendo
uma quota de 4800 euros, pertencente ao sócio Mateus Alberto Rosa
Martins Prata; outra de 600 euros, pertencente à sócia Maria Madalena
da Silva Nobriga Martins Prata; outra de 300 euros, pertencente à
sócia Inês Nobriga Martins Prata, e a outra quota de 300 euros, per-
tencente à sócia Madalena Filipa Forjas Nobriga Martins Prata.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
um montante global igual a 10 vezes o valor do capital social, median-
te deliberação dos sócios que especifique as respectivas condições de
reembolso; a obrigação de cada sócio será proporcional à sua partici-
pação no capital social.

2 � A celebração de contratos de suprimentos, que é meramente
facultativa, depende de prévia deliberação dos sócios que aprove os
respectivos montantes, prazos de reembolso e restantes termos e
condições.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, com ou
sem remuneração, consoante for deliberado.

2 � Pode a assembleia geral deliberar que a remuneração do geren-
te consista parcialmente, na participação, não excedente a 10% dos
lucros da sociedade.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente ou de um procurador da sociedade, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

4 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e de
representação social, em juízo e fora dele, activa e passivamente,
designadamente para:

a) Adquirir, trocar, alienar, permutar ou por qualquer modo, onerar
ou dispor de quaisquer bens ou direitos não vedados por lei, incluindo
imóveis, estabelecimentos e veículos automóveis em participações
noutras sociedades;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos
e realizar quaisquer operações de crédito comercial não vedadas por
lei, junto de quaisquer instituições financeiras;

c) Negociar, propor, aceitar e outorgar em todos os actos e con-
tratos no âmbito do objecto social;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios, ainda que
não tenham atingido a fase contenciosa, e comprometer a sociedade
em árbitros.

5 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente em
letras de favor, fianças ou avales.

Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Mateus Alberto Rosa
Martins Prata.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

1 � Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações unânimes e
assembleias universais e salvo nos casos em que outras formalidades
sejam imperativas, as assembleias gerais serão convocadas por carta
registada dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência,
indicando os assuntos sobre os quais a assembleia se deverá pronunciar.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar voluntariamente em
assembleia geral por qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas é livre; para terceiros estranhos à sociedade, care-
cerá do consentimento desta, gozando os sócios não cedentes, ainda do
direito de preferência.

ARTIGO 10.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando essa quota seja objecto de penhora, arresto, outra pro-

vidência cautelar, mesmo que não especificada, ou qualquer outra for-
ma de apreensão ou adjudicação, por tribunal judicial ou especial;

c) Em caso de falecimento, ou se for judicialmente nomeado curador
provisório ou especial, ou declarada a ausência justificada, morte pre-
sumida, interdição, inabilitação, falência, insolvência ou contumácia
do respectivo titular ou havendo mais que um, de qualquer deles;

d) Quando o seu titular a tenha adquirido a algum dos sócios fundadores
em resultado de processo judicial ou arbitral, nomeadamente partilhas;

e) Quando a quota seja cedida com violação do disposto no arti-
go 7.º ou da lei em vigor;

f) Quando o seu titular, ou havendo mais que um, qualquer deles
pela sua conduta prejudique a vida ou os negócios da sociedade, e tal
seja reconhecido pela assembleia geral.

2 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a contrapartida
da amortização, calculada nos termos legais, será paga em seis pres-
tações trimestrais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses
após a conclusão da última avaliação a que haja lugar.

3 � No caso da alínea f) do n.º 1, a contrapartida da amortização
será igual ao valor nominal da quota, a não ser que a assembleia geral
que deliberar a amortização opte por fazer determinar o seu valor
pelo sistema definido no número anterior, nesse caso a amortização
será feita por este último valor, mas apenas se inferior ao valor no-
minal da quota em questão, o qual prevalecerá para o efeito, no caso
contrário.

ARTIGO 11.º

Dissolução

Em caso de dissolução da sociedade serão imediatamente elaborados
o balanço e as contas reportadas à respectiva data, convocando-se uma
assembleia geral para deliberar sobre:

a) O referido balanço e contas;
b) A nomeação de um ou mais liquidatários, sua remuneração e

fixação dos respectivos poderes;
c) A forma de proceder à liquidação e o respectivo prazo,
d) Outras matérias previstas na lei.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075073

MARTINS PEREIRA & ARAGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5767/961209; identificação de pessoa colectiva n.º 503776343;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, pertencendo:

a) Ao sócio António Martins Pereira uma quota de 3750 euros;
b) À sócia Maria Adelaide Figueiredo Aragão Martins Pereira uma

quota de 1250 euros.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075071

MATEMPLA � SOCIEDADE CIVIL IMOBILIÁRIA
E DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 521/720614; identificação de pessoa colectiva n.º 500187576;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 3 000 000$ para 50 010 euros, tendo o artigo 5.º, n.º 1, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 010 euros, está dividido em 3000 ac-
ções do valor nominal de 16,67 euros cada uma, e encontra-se inte-
gralmente realizado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075069

CPIE � CONSULTORIA E COORDENAÇÃO
DE PROJECTOS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1703/920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502771950;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma
quota no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio Joaquim
Manuel Nunes Serra, e uma quota no valor nominal de 1250 euros,
pertencendo à sócia Maria João Calado Brito Nunes Serra.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075066

CASA MOR � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3216/940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503117765;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 5/011211.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido nas seguintes quotas: duas quotas, uma com o valor nominal
de 2375 euros e outra de valor nominal de 250 euros, pertencentes
ao sócio Joaquim Barroca Vieira Rodrigues; e uma quota com o valor
nominal de 2375 euros, pertencente ao sócio António Barroca
Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075062

PEREIRA & CARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 802/011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505235668;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/011204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por António Pereira, Ventu-
ra Miguel Carla Pereira e João Paulo Caria Pereira:

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a firma Pereira & Carias, L.da, com sede na Rua
João de Castro Osório, Torre 7, 7.º, D, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

2.º

1 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade, dentro do mes-
mo concelho.

2 � Poderá a sociedade e nos termos da lei, abrir filiais, sucursais
ou quaisquer outras formas de representação, onde a assembleia geral
deliberar.

3.º

O objecto da sociedade consiste em canalizações, electricidade,
empreitadas construção civil e construção de edifícios.

4.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros cor-
respondente à soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, perten-
cente ao sócio António Pereira; uma de 1250 euros, pertencente ao
sócio Ventura Miguel Caria Pereira, e uma de 1250 euros, pertencen-
te ao sócio João Paulo Caria Pereira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral assim decidir até ao montante de
30 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia geral, que
fixará os juros e as condições de reembolso.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, e a favor de terceiros, de-
pende do consentimento da sociedade, mediante deliberação dos sócios,
que gozam do direito de preferência, na proporção das suas quotas.

6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes a eleger em assembleia geral e podem ou não ser sócios.

2 � Os gerentes terão todos os poderes necessários à administra-
ção dos negócios da sociedade, podendo designadamente abrir e mo-
vimentar contas bancárias, aceitar, sacar, endossar letras e livranças
e outros efeitos comerciais, contratar e despedir pessoal, comprar,
vender e tomar de aluguer ou arrendamento bens móveis e imóveis,
incluindo naqueles, os veículos automóveis.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.
4 � Fica nomeado gerente o sócio António Pereira.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075060

PORTALEGRE
ARRONCHES

MOVIMENTOS TERAPÊUTICOS � UNIDADE
DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 66/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º 502868082.
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Certifico que foi registada a prestação de contas relativa ao ano de
2001, respeitante à sociedade em epígrafe, e feito o depósito dos
documentos.

Conferi e está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria da Graça Alves
Caturrinho Carmo. 1000144498

FLORENTINO & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 17/
930929; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/020925.

Certifico que por escritura de 25 de Setembro de 2002, livro n.º 18-
D, fls. 97 v.º, do Cartório Notarial de Arronches, foi efectuado o
seguinte registo:

Dissolução e encerramento de liquidação, sendo em 23 de Setem-
bro de 2002 a aprovação das contas.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria da Graça Alves
Caturrinho Carmo. 1000144496

PORTO
MAIA

COSTA, BOTELHO & GARRIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 977/
020910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020910.

Certifico que Paula Cristina de Castro Costa, divorciada; Jorge
Antero de Vasconcelos Garrido e mulher, Ana Maria de Sousa Botelho
Garrido, casados em comunhão de adquiridos, constituíram a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Costa, Botelho & Garrido, L.da, com
sede na Rua de 5 de Outubro, 30, freguesia e 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 exploração de lavandaria e todos os ser-
viços conexos. Recolha, entrega e arranjos de vestuário, têxteis lar e
artigos similares. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim. Arrendamento de bens imobiliários. Importa-
ção, exportação, comercialização, representação e assistência técni-
ca de máquinas e equipamentos, nomeadamente industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nomi-
nal de 2550 euros, pertencente à sócia Paula Cristina de Castro Costa;
uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Jorge Antero
de Vasconcelos Garrido, e outra do valor nominal de 1200 euros, per-
tencente à sócia Ana Maria de Sousa Botelho Garrido.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 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 e compete aos sócios Paula
Cristina de Castro Costa e Jorge Antero de Vasconcelos Garrido, que,
desde já, ficam 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 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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, dos sócios
para os seus cônjuges, descendentes, ascendentes e a favor de esta-
nhos, seja a título gratuito, seja a título oneroso, dependem do con-
sentimento da sociedade.

2 � Ao pedido e à prestação do consentimento são aplicáveis o dis-
posto nos artigos 230.º e 231.º do Código das Sociedades Comerciais, com
a especificidade que a deliberação do consentimento tem de ser por
unanimidade.

3 � Se a sociedade deliberar o consentimento para a cessão one-
rosa da quota ou consentir de alguma forma, a cessão a favor de es-
tranhos, os sócios não cedentes terão o direito de preferência.

4 � Se mais de um sócio não cedente exercer aquele direito, a quota
a ceder será dividida entre os preferentes na proporção do valor das
respectivas quotas.

5 � O direito de preferência deverá, obrigatoriamente, ser exerci-
do no prazo de 15 dias a contar da data da deliberação social que te-
nha consentido a cessão, ou da data do seu consentimento, por qual-
quer outra forma, sob pena de caducidade.

ARTIGO 7.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, as quotas poderão ser
amortizadas:

a) Se ocorrer a sua penhora, arresto, arrolamento, quando for in-
cluída em massa falida, ou qualquer outra forma de apreensão judicial,
sem que o seu titular tenha deduzido qualquer forma de oposição, ou,
tendo-a deduzido, caso a mesma não seja julgada procedente;

b) Se a quota for transmitida a estranhos sem consentimento da
sociedade;

c) Venda e adjudicação judiciais.
2 � No caso de amortização, determinada pela transmissão da quota

a estranhos sem o consentimento da sociedade, a contrapartida será
a correspondente ao valor nominal da mesma, salvo se o seu real
valor for inferior, hipótese em que a sociedade pode optar por pagar
apenas o seu valor real.

3 � A assembleia geral que proceder à amortização da quota deverá
deliberar se por virtude dela, as demais quotas serão proporcionalmente
aumentadas no seu valor nominal, ou se a quota amortizada deverá figurar
no balanço com vista à eventual criação subsequente de uma ou mais
quotas destinadas a serem alienadas a sócios ou a terceiros.

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.

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001249403

BOTELHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 978/
020910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020910.

Certifico que Armandino João Botelho da Silva, casado com Natá-
lia Maria Lopes Moreira da Silva, em comunhão de adquiridos, e João
Paulo Gonçalves Oliveira, casado com Carla Armanda da Silva Mes-
quita Oliveira, em comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Botelho & Gonçalves, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua do Dr. Augusto Martins, 530, da freguesia de Noguei-
ra, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede pode 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 seu objecto consiste na fabricação de cadeiras e assentos. Acti-
vidades de estofamento, nomeadamente de sofás e cadeiras. Activida-
des de decoração de interiores e exteriores, compra, venda e arrenda-
mento de bens imobiliários e revenda dos mesmos.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 1500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal 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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, 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 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.

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001249411

CRISTINA & RICARDO COSTA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 985/
020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506297101; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/020913.

Certifico que, por Cristina Maria Teixeira Leça Ferreira da Costa
e marido, Luís Ricardo Teixeira Ferreira da Costa, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e inscri-
ções referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cristina & Ricardo Costa �
Contabilidade, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Maria Lima Alves Maia, 66, bloco
C, 7.º, direito, na freguesia de Moreira, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilida-
de, auditoria e consultoria económica e financeira. Actividades de
consultoria para os negócios e a gestão. Administração de condo-
mínios.

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 � 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 ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, 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 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.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço 2001606621

HUMBERTO & CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 984/
020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506282546; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/020913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e inscri-
ções referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Humberto & Crespo, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Joaquim Ferreira da Costa, 90, na
freguesia e concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio Carlos Humberto Pinheiro Casa Bran-
ca, e outra do valor nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Maria
Manuela Crespo Calles.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que, des-
de já, ficam nomeados gerentes.

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.
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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 con-
sentimento 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.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço 2001606613

SEQUEIRA & MARIA JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 983/
020913; identificação de pessoa colectiva n.º 506286401; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/020913.

Certifico que, por Manuel António Oliveira Sequeira e mulher,
Maria José Cardoso Resende, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato
seguinte e registada pela apresentação e inscrições referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sequeira & Maria José, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Paiol, 180, freguesia de Milheirós,
concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de carne e
de produtos à base de carne. Exploração de mini-mercado. Comércio,
importação, exportação e representação de uma grande variedade de
produtos, nomeadamente produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço 2001606630

NADASUJO � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 982/
020912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/020912.

Certifico que José Carlos da Silva Pereira e mulher, Helena Maria
Silva Soares Rodrigues Pereira, casados em comunhão de adquiridos, e
Ercília Maria da Silva Viana Ferreira, casada com Pedro Augusto Sil-
va Ferreira, em comunhão de adquiridos, constituíram entre si a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NADASUJO � Limpezas, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Manuel Baptista Barros, 72, 4.º,
esquerdo, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

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 prestação de serviços na área
da limpeza, nomeadamente edifícios. Comércio, importação, expor-
tação, representação, distribuição de produtos e equipamentos na área
da limpeza, higiene e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: duas iguais, do valor nominal de
2250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Carlos da
Silva Pereira e Helena Maria Silva Soares Rodrigues Pereira, e outra
do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Ercília Maria da
Silva Viana Ferreira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco 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 afecta aos sócios José Carlos da
Silva Pereira e Helena Maria Silva Soares Rodrigues Pereira, que, des-
de já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração dos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, 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 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 falecimento de quaquer 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 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.
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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.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001249500

CABAZ DE SONHO � PRENDAS E LEMBRANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 989/
020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506234037; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/020917.

Certifico que, por Rosa Alexandrina da Silva Gradim, casada na
comunhão de adquiridos com Carlos Manuel Ferreira da Silva, e Sofia
Cristina Rodrigues de Sá Ribeiro, casada no mesmo regime com José
António Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte e registada pela apresentação e inscri-
ções referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cabaz de Sonho � Prendas e
Lembranças, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Angelina Adelaide Calheiros C.
Menezes, 89, freguesia e concelho da Maia.

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 comercialização e fabricação de
prendas, lembranças e de brindes.

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 uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas
as sócias, que, desde já, ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, 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 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.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço 2001248016

J. BRAGA � ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 990/
020917; identificação de pessoa colectiva n.º 506270890; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/020917.

Certifico que, José Luís Nunes Braga, casado na comunhão de ad-
quiridos com Teresa de Jesus Amado dos Santos Nunes Braga; João
Filipe Amado dos Santos Nunes Braga, divorciado, e José Luís dos
Santos Nunes Braga, casado na comunhão de adquiridos com Maria
Manuela Pereira Pinto Nunes Braga, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte e registada pela
apresentação e inscrições referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Braga � Actividades Fotográ-
ficas, L.da, com sede na Rua de D. Afonso Henriques, 2714, loja 2,
freguesia de Águas Santas, 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 consiste em serviços fotográficos; laboratório foto-
gráfico, aluguer e venda de equipamento audiovisual e fotogáfico e
serviços afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e está dividido em três quotas, iguais, do valor nominal
de 1670 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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 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.

Conferida, está conforme.

23 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço 2001249004

VILA DO CONDE

JOSÉ LOPES DA SILVA FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 536/820127; identificação de pessoa colectiva n.º 501252134;
data da apresentação: 020527.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144348

MARJOS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3411/020528; identificação de pessoa colectiva n.º 500962456;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 2/020528.

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

Alteração do contrato. Alterados: artigos 1.º e 12.º.
Sede: Zona Industrial da Varziela, Rua A, Árvore;
Forma de obrigar:
a) Pela intervenção do presidente do conselho de administração;
b) Pela intervenção de dois administradores.
É do seguinte teor a redacção dos artigos 1.º e 12.º:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MARJOS � Equipamentos Indus-
triais, S. A., e tem a sua sede na Zona Industrial da Varziela, Rua A,
freguesia de Árvore, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 12.º

1 � Compete ao conselho de administração gerir as actividades da
sociedade, devendo subordinar-se às deliberações dos accionistas ou às
intervenções do fiscal único apenas nos casos em que a lei ou o con-
trato de sociedade o determinem.

2 � A sociedade fica obrigada:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura de dois administradores.
3 � A constituição de procuradores da sociedade depende, quanto

à escolha destes e respectivos poderes, do voto favorável do presi-
dente do conselho de administração.

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

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144345

VILACOCO � DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2137/970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503969257;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/020528.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144343

LIDERGRAF � ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1726/950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503179396;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 7/020620.

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

Designação dos membros dos órgãos sociais.
Data: 27 de Março de 2002.
Prazo: 2002/2005.
Administração: Presidente: Abílio Mendes de Azevedo, Avenida de

Fernando Pessoa, 201, Urbanização do Lidador, Maia; vogais; Susana

Maia Macedo Azevedo Soares, Rua do Real, 60, 2.º, A, Maia, e João
Manuel Gonçalves Bastos, Rua de Gaspar Correia, 226, Porto, sendo
todos casados.

Fiscalização: fiscal único: Velosa, Nadais & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Paulo Manuel Car-
valho da Silva, revisor oficial de contas; suplente: José Manuel Va-
randas Marques, revisor oficial de contas.

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144516

JC � PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3410/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506210014;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020812.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 19 de Junho 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, compareceram como outorgantes:

1.º João José Terroso Duque, contribuinte fiscal n.º 200005138,
solteiro, maior, residente na Rua de Bernardino Craveiro, 387, desta
cidade de Vila do Conde, de onde é natural (bilhete de identidade
n.º 9509713, emitido em 30 de Abril de 1998, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil do Porto);

2.º Carlos Alberto Ferreira Lima, contribuinte fiscal n,º 207511365,
solteiro, maior, residente na Rua da Gândara, 500, da freguesia de
Touguinhó, deste concelho de Vila do Conde, de onde é natural (bi-
lhete de identidade n.º 10315164, emitido em 19 de Abril de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto).

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus refe-
ridos bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas que se regerá pelas disposições constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JC � Produções Jornalísticas, L.da, e
tem a sua sede na Rua dos Benguiados, 2-C, nesta cidade de Vila do Conde.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social actividades de agências de no-
tícias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5300 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor nominal de
2650 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João José
Terroso Duque e Carlos Alberto Ferreira Lima.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas, aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, se aprovadas por unanimidade e até ao limite global do capital
social.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permitida,
carecendo a cessão a estranhos do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, será exercida pelos sócios João José Terroso Duque e Carlos
Alberto Ferreira Lima, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de ambos os gerentes nomeados.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar as quotas dos
sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se for decretada a interdição ou inabilitação do seu titular por

sentença transitada em julgado;
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c) Em caso de arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em mas-
sa falida ou insolvente;

d) Se houver exclusão de sócios, prevendo, desde já, fundamento
para exclusão de sócio o comportamento daquele que causar prejuízo
à sociedade.

2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é, no caso da alínea a) o valor acordado entre as partes; no
caso da alínea b) o valor apurado tendo por base o património social
líquido; no caso da alínea c) o resultado apurado no último balanço
aprovado, e no caso da alínea d) o respectivo valor nominal.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, baseada
na verificarão dos pressupostos legais e contratuais e torna-se eficaz
mediante comunicação dirigida aos sócios por ela efectuada.

4 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 60 dias a contar
do conhecimento, por algum gerente, do facto que permita a amor-
tização.

5 � O pagamento da contrapartida é feito, salvo deliberação ou
disposição em contrário, em quatro prestações semestrais, iguais e
sucessivas, sem acréscimo de juros ou encargos, vencendo-se a pri-
meira 30 dias após a deliberação.

6 � No caso de a sociedade não autorizar a cessão de quota a es-
tranhos, obriga-se a amortizar a quota do sócio que pretenda afastar-
-se da sociedade, pelo último balanço apurado.

ARTIGO 8.º

Por morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sobrevivos e os herdeiros do falecido, os quais, na hipótese de
pluralidade, nomearão um, de entre si, que a todos represente.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo defini-
tivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua consti-
tuição, registo e prossecução do objecto social, podendo para os indi-
cados fins efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em
nome da sociedade, no balcão de Vila do Conde, da Caixa Geral de
Depósitos, S. A.

Está conforme.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144514

MANUEL SILVA & ALBINO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2660/000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504900560;
data da apresentação: 020529.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

9 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144513

TORRES & MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1813/950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503488399;
data da apresentação: 020529.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

10 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144511

HABIREV � SOCIEDADE TÉCNICA REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1707/950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503331198;
data da apresentação: 020529.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

10 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144510

ANTÓNIO PAULO AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3417/020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506149846;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020605.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma António Paulo Azevedo, Unipes-
soal, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Fonte Pedra, 132, na fregue-
sia de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a sua
sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade consiste em carpintaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota do seu único sócio António
Paulo da Silva Azevedo.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo por isso suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio único.

6.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.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-
F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

11 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000144509

PETROINSISTE � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3418/020911; identificação de pessoa colectiva n.º 505845857;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020911.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma PETROINSISTE � Comércio de
Combustíveis, L.da

2.º

A sede social é na Rua da Estrada Velha, 138, 1.º, direito, freguesia
e concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

3.º

O objecto social é o comércio por grosso e a retalho de combustí-
veis e produtos conexos a estes para veículos automóveis. Serviços
conexos aos veículos automóveis.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 10 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5 000 euros, uma de
cada um dos sócios José António da Silva Nogueira, e LOUGAN �
Sociedade de Investimento e Comercialização Imobiliária, L.da

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capital
até ao montante global de vinte vezes o capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a sócios
ou não, ficando desde já nomeado gerente o sócio José António da
Silva Nogueira.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência, os poderes para
comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos de
locação financeira para a sua aquisição, bem como a aquisição, aliena-
ção, locação ou oneração de bens imóveis, incluindo estabelecimentos
comerciais, e bem assim, a aquisição, subscrição, oneração ou alienação
de participações sociais.

7.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode adquirir e
alienar participações em sociedade, de direito nacional ou estrangei-
ro, independentemente do seu objecto social, em sociedades reguladas
por leis especiais, em sociedades de responsabilidade limitada, bem
como associar-se com outras pessoas jurídicas, para nomeadamente
formar novas sociedades, agrupamentos complementares de empre-
sas, agrupamentos europeus de interesse económico, associações sem
fim lucrativo, consórcios, associações em participações e outras for-
mas institucionais de cooperação para o prosseguimento dos seus fins.

8.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmo
gratuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, à qual em
primeiro lugar, e aos restantes sócios em segundo, fica reservado o
direito de preferência na cessão onerosa.

Mais disseram os outorgantes que a gerência fica autorizada, antes
do registo definitivo da sociedade, a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos em nome da sociedade, a adquirir quaisquer bens móveis para a
mesma, e a efectuar o levantamento do capital social depositado, para
aquisição de tais bens e outras despesas, nomeadamente as desta escri-
tura e seu registo, despesas estas que a sociedade assume e que a socie-
dade não suportou quaisquer encargos com as suas entradas.

Está conforme.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 1000144508

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE CARVALHIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3419/020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506044599;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020606.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 8 de Março de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Famalicão, perante mim, licenciada Maria da Conceição de Sousa
Leite, Notária, compareceram como outorgantes:

1.º Júlio Agostinho Ramos da Silva.
2.ª Fernanda Maria Dias Guimarães.

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola de Carvalhido, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Carvalhido, 200, freguesia de Vilar
do Pinheiro, concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede social
para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas de
representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a produção agrícola e animal asso-
ciadas.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas dos sócios por deliberação unânime presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de 50 000 euros.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de um gerente.

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.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectuadas
as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o destino
que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela reserva legal.

Está conforme.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 1000144507

CARPINTARIA PEREIRA GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3420/020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506124509;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020606.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpintaria Pereira Gomes &
Filho, L.da, e tem a sua sede na Rua de Azevedo, 966, da freguesia de
Fornelo, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de carpintaria e marcenaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e está dividido em duas quotas, sendo uma de valor nominal de 3500 euros
pertencente ao sócio António Pereira Gomes; e outra de valor nominal
de 1500 euros pertencente ao sócio Manuel António Ramos Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão e a divisão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, carecendo a cessão a favor de estranhos do consentimento da
sociedade, tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.
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2 � Se um sócio pretender ceder a sua quota a um estranho, terá
que comunicá-lo, por carta registada, aos sócios não cedentes, com a
indicação da pessoa a quem pretende ceder a quota, bem como o res-
pectivo preço, devendo os sócios que pretendam exercer o direito de
preferência, exercê-lo no prazo de 30 dias a contar da recepção da
aludida carta.

3 � Se nenhum dos sócios exercer o seu direito de preferência no
prazo estipulado no número anterior, poderá então o cedente cedê-la
ao referido cessionário, desde que o faça no prazo de três meses a
contar do termo do prazo referido no número anterior.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que, desde
já são nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada e representa-
da em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura de qualquer gerente.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 1000144506

FLÁVIO & SÁ � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3421/020607; identificação de pessoa colectiva n.º 506151239;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/020607.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo ��sociedade por quotas��.

2.º

A sociedade adopta a firma FLÁVIO & SÁ � Tecnologias de
Informação, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua 3, 41, na freguesia de Árvore,
do concelho de Vila do Conde.

2 � A gerência pode transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação.

4.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de máquinas,
material de escritório, computadores. Comércio a retalho de material
óptico, fotográfico, cinematográfico e instrumentos de precisão.
Comércio a retalho de electrodomésticos, aparelhos de rádio, televi-
são, vídeo e telecomunicação. Reparação de electrodomésticos.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas; uma com o valor
nominal de 4500 euros pertencente ao sócio Bruno Miguel de Moura
Flávio; e outra com o valor nominal de 500 euros pertencente ao
sócio João Paulo Nogueira Sá.

6.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a cargo
de um ou mais gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio João Paulo Nogueira Sá.
3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos, é sufici-

ente a intervenção de um gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada, conforme vier a ser de-

liberado em assembleia geral.
7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios de maioridade prestações su-
plementares ao capital, não podendo no entanto, as prestações se-
rem superiores no seu conjunto, a 50 000 euros.

8.º

A cessão de quotas total ou parcial entre os sócios é livre; nos
restantes casos, é necessário o consentimento da sociedade, ficando
reconhecido o direito de preferência na cessão, em primeiro lugar aos
sócios não cedentes, e em segundo lugar à própria sociedade.

Está conforme.

13 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 1000144505

MAIA & AROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2394/981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504473409;
data: 020607.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144504

CEPETUR � COMÉRCIO, EDUCAÇÃO, PAPELARIA,
EDIÇÃO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2150/971009; data: 20020607.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

12 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144503

MONTELUSA � MONTAGENS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3106/010806; identificação de pessoa colectiva n.º 503241792;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 20/020607.

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

Aumento de capital com alteração do contrato.
Capital: 240 000 euros, após o reforço de 120 288,50 euros, reali-

zado em dinheiro e subscrito por António Poejo Magro, com
60 240,42 euros, e Firmino Cecílio Silva, com 60 048,08 euros.

Alterados: Artigos 3.º e 5.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a execução, projectos, fabrico, tratamen-
to de superfícies e montagens de estruturas metálicas, construções
soldadas e sistemas de ar condicionado, execução de reparações e
manutenção em instalações industriais e sistemas electromecânicos;
instalação de canalizações e de climatização; compreende as activida-
des de instalação e de reparação de redes de canalização (água, gás e
esgotos) e suas ligações às redes gerais de distribuição, redes sob pres-
são de luta contra incêndios e de instalação de aparelhos sanitários
fixos; inclui a montagem dos sistemas de aquecimento, ventilação, de
refrigeração ou climatização em edifícios.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
240 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do
valor nominal de 60 000 euros, e uma do valor nominal de
40 000 euros, todas pertencentes ao sócio António Poejo Magro; e
outra do valor nominal de 80 000 euros pertencente ao sócio Firmino
Cecílio Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 1000144502
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CASA OCASIÃO � COMÉRCIO DE COZINHAS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3423/020829; identificação de pessoa colectiva n.º 506239500;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020829.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CASA OCASIÃO � Co-
mércio de Cozinhas e Electrodomésticos, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Alegria, 213, da freguesia e sede do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de cozinhas,
mobiliário e artigos de iluminação, comércio a retalho de electrodo-
mésticos, aparelhos de rádio e vídeo; comercialização de louças, cute-
larias e outros artigos similares para uso doméstico, comércio de
artigos para o lar N. E.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Domingos de Castro Martins
e Luísa Cristina da Silva Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme venha a ser deliberado em assembleia geral, fica
afecta ao gerente a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Domingos de Castro
Martins.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos ou contratos,
é suficiente a assinatura do referido gerente.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, entre sócios são livre-
mente permitidas, mas a favor de estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade, à qual em segundo lugar, e aos sócios não cedentes
em primeiro, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Interdição ou inabilitação do seu titular;
b) Falência do seu titular;
c) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
d) Venda ou adjudicação judicial da quota.
2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas, a amortiza-

ção será realizada pelo valor da quota determinado pelo último balan-
ço e o seu valor será pago a partir do terceiro ano após o evento que
a determinou, em cinco prestações anuais, sucessivas e iguais.

3 � Em alternativa à amortização compulsiva, poderá a sociedade
adquirir a quota ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

ARTIGO 7.º

Por morte de qualquer sócio, os respectivos herdeiros deverão
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto
a respectiva quota se mantiver na comunhão hereditária. Caso não
lhes interesse pertencer à sociedade, esta procederá à amortização da
quota, sendo o valor apurado em balanço realizado para o efeito.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 1000144500

INDÚSTRIA HOTELEIRA LUSO RIO DE JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 594/
821028; identificação de pessoa colectiva n.º 501368337; data: 020611.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144499

ENGEMEC � REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2947/010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505439018;
data: 020524.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144352

JOSÉ CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 613/830210; identificação de pessoa colectiva n.º 501354522;
data: 020524.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144351

MANUEL MOREIRA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2507/990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504529854;
data: 20020524.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144350

JOSÉ FÉLIX & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 117/660331; identificação de pessoa colectiva n.º 500156239;
data: 20020527.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144349

SANTARÉM
FERREIRA DO ZÊZERE

COMAVE DO ZÊZERE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 32/980713; identificação de pessoa colectiva n.º 500039518;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 3/020911.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Hugo Miguel
Dias Ferreira, solteiro, maior, Bairro Novo, Ferreira do Zêzere, foi
designado vogal do conselho de administração, em substituição de
Fernando da Silva Farinha, por deliberação de 8 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144494

CERÂMICA IDEAL DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula n.º 41/
980911; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/110902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado e
redenominado o capital social de 35 000 000$ para 174 579,28 €, sen-
do o reforço de 0,01€ subscrito e realizado em dinheiro pelo sócio Rui
Manuel Inácio da Costa, tendo em consequência sido alterado o pacto
social, quanto ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte composição:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 174 579,28 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em três quotas: a primeira quota pertence a Rui
Manuel Inácio da Costa, no valor de 87 289,64 €; a segunda quota
pertence a Rui Manuel Rodrigues da Costa, no valor de 43 644,82 €;
e a terceira quota pertence a Clara Paula Rodrigues da Costa, no va-
lor de 43 644,82 €.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
1000144554

MAÇÃO

FERNANDO MANUEL FREIXO GASPAR
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 263/020823;
identificação de pessoa colectiva n.º 506257398 (provisório); inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/020823.

Certifico que, Fernando Manuel Freixo Gaspar, casado com Isabel
Maria da Silva Cristo Gaspar, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato particular que se segue:

1.º

A sociedade adopta a firma FERNANDO MANUEL FREIXO
GASPAR � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Vale de
São Domingos, Mação, freguesia de Mação, concelho de Mação.

2.º

Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a sua sede
para qualquer outro local permitido por lei, bem como abrir, transferir
ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas de representação, em qualquer ponto do País.

3.º

O objecto social da sociedade consiste na actividade de prestação de
serviços na área de construção civil, construção de edifícios, compra e
venda de imóveis, compra e venda de materiais de construção civil.

4.º

A sociedade pode, em qualquer momento, e por simples deliberação
da gerência, subscrever ou adquirir, alienar, participar em sociedades com
o objecto idêntico ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de 10 000 €,
constituído numa única quota, pertença do sócio.

6.º

A gerência da sociedade, com remuneração, será exercida pelo seu
único sócio, que desde já fica nomeado gerente.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, será
necessário apenas a assinatura do gerente.

8.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nas condições a fixar em assembleia geral.

9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os herdeiros e representantes do falecido ou inter-
dito, aos quais nomearão um de entre eles, que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

10.º

Os lucros que resultarem do balanço anual, deduzida a parte desti-
nada a reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reservas, fun-
dos ou provisões sem qualquer limitação ou serem distribuídos pelo
sócio, se assim for deliberado em assembleia geral.

11.º

As reuniões das assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei.

12.º

Sem prejuízo do disposto do Código das Sociedades Comerciais, con-
sideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os direitos e obrigações
emergentes de todos os negócios jurídicos que sejam celebrados em nome
da sociedade, pelo gerente que a vincula nos termos do contrato, a partir
da data da sua constituição e antes de efectuado o registo definitivo, fi-
cando desde já o gerente autorizado a efectuar o levantamento da tota-
lidade do capital social, em nome da sociedade ora constituída, deposita-
do na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � O Conservador, Francisco José Paula
dos Santos Piçarra. 2001600038

OURÉM

DISTRIOURÉM � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: São Sebastião, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1496;
identificação de pessoa colectiva n.º 503903426.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144663

SILVA & SOUSA, L.DA

Sede: Estrada de Alvega, São Sebastião, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1495;
identificação de pessoa colectiva n.º 503903442.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144658

J. G. B. � INDÚSTRIA DE METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1599;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271423.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144651

CASTEL�S DISCOTECA � BAR, L.DA

Sede: Rua de Domingos Dias, Peras Ruivas, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1791;
identificação de pessoa colectiva n.º 504422430.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144647

J. M. C. I. � PROMOTORES IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503952320.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144641

AGOSTO E NATAL � PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua da Brejoeira, Casal Ribeiro, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2005;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468670.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144582

ALFREDO MANUEL LOURENÇO HENRIQUES, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015350.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144578

ANTÓNIO CARVALHO & OLIVEIRAS, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 501290613.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144576

F. S. F. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua das Giestas, 8, Giesteira, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1725;
identificação de pessoa colectiva n.º 504441205.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144570

LOMBAPEÇAS � ACESSÓRIOS E VEÍCULOS, L.DA

Sede: Lombas, Vilar dos Prazeres, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1535;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015931.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144568

TRANSOUR � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Cova da Iria, sem número, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1829;
identificação de pessoa colectiva n.º 504923765.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144564

MANUEL DAS NEVES COELHO, FILHOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 79; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500179875.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
17 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144562
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J. R. P. � PRODUTOS E REVESTIMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Cova da Iria, sem número e sem Rua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1624;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192159.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144558

VESTUÁRIO DE NOIVAS � PÉROLA DOS TEMPLÁRIOS, L.DA

Sede: Casal de Baixo, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2152;
identificação de pessoa colectiva n.º 505761459.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144553

CAFÉ RESTAURANTE CHAPELETA, L.DA

Sede: Rua de São Vicente de Paulo, sem número, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 502135042.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144549

AQUINOS CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Armando Henriques Reis Vieira, 28, cave,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150550.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144546

FACIR � CIRCUITOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, Edifício João Paulo II, cave,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1309;
identificação de pessoa colectiva n.º 503483990.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144545

RESIDENCIAL SANTO ANTÓNIO DE PÁDUA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504606476.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144543

ESPINGARDARIA BONZÃO, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1317;
identificação de pessoa colectiva n.º 503483974.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144541

RESIDENCIAL DA PAZ � MANUEL ANTUNES SILVA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1628;
identificação de pessoa colectiva n.º 504200038.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144540

EJOP � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada das Fontes, Casal de Santa Maria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1867;
identificação de pessoa colectiva n.º 504840860.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144538

COGEFAL � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rotunda Norte, Edifício Forum Parque, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1589;
identificação de pessoa colectiva n.º 504140671.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144536

MEGABANHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO DE BANHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto, 63,
rés-do-chão, direito, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2037;
identificação de pessoa colectiva n.º 505497565.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144534

DEFILO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta das Serradas, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1733;
identificação de pessoa colectiva n.º 504456008.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144532

CUBOMÁRMORES � INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Rua do Cubo, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1996;
identificação de pessoa colectiva n.º 506419025.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144531

VILARPINHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Travessa do Dr. Egas Moniz, 16, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2036;
identificação de pessoa colectiva n.º 505392097.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144633

URBIMOC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Fernão de Magalhães,
Zona Industrial de Caxarias, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1934;
identificação de pessoa colectiva n.º 505222221.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144631

AMILCARÉIS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 502662441.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144627

NAKANDACARE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Joaquim Francisco Alves, 5, rés-do-chão,
frente, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1738;
identificação de pessoa colectiva n.º 504552678.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144625

SILVA & AMADO � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, Edifício João Paulo II, blocos 8/9,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641359.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144621

WOOD WORK � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lagarinho da Carapita, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1865;
identificação de pessoa colectiva n.º 505012693.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144617

MÁRIO REIS DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2092;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605309.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144613

SHUIFEN � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Cónego Pereira Simões, sem número,
Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1889;
identificação de pessoa colectiva n.º 505062461.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144610

ELECTRIFICADORA OURIENSE, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 96; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500091900.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144607

TÁXIS MENDES & FLORES, L.DA

Sede: Hortas, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 500512256.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144605

INDIESTUQUE � SERVIÇOS DE ESTUQUE, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, 8, Toucinhos, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2059;
identificação de pessoa colectiva n.º 505532417.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144601

RESTAURANTE � COLINA VERDE, L.DA

Sede: Rua do Casal de Além, sem número, Casal da Mata,
Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2176;
identificação de pessoa colectiva n.º 505631253.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144597

DESATERPLAN � TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Rua do Arneiro, sem número, Barrocaria, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1906;
identificação de pessoa colectiva n.º 505163926.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144593

SER PROFISSIONAL � SOLDADURAS ESPECIAIS
E RECTIFICAÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 55, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2100;
identificação de pessoa colectiva n.º 505543982.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144591

QUARTIMÓVEL � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 544;
identificação de pessoa colectiva n.º 501557857.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144589

TRANSPORTES ARREGAÇA � TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS, L.DA

Sede: Peras Ruivas, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 502156171.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144586

TUBOGRIZ, L.DA

Sede: Fontaínhas, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 969;
identificação de pessoa colectiva n.º 502655305.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144584

LEOPOLDINA & ALMEIDA � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Montelo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1710;
identificação de pessoa colectiva n.º 504581376.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144573

AUTO REPARADORA ELÉCTRICA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Estrada da Batalha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 502486465.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
4 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144567

MAXOURELA � EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
DE COMIDAS E BEBIDAS, ARTE, ARTESANATO E MODA, L.DA

Sede: Largo do Professor Egas Moniz,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1732;
identificação de pessoa colectiva n.º 504405110.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
15 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144563

MARIPALMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sobral, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1359;
identificação de pessoa colectiva n.º 503577480.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144559

MÁRMORES PEREIRA MARQUES, L.DA

Sede: Cumieira, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 740;
identificação de pessoa colectiva n.º 502118342.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144556

RUI JORGE LOPES SIMÕES GOMES, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 22, 3.º,
direito, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2123;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730774.

Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144550

IMOURÉM � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 61, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1450;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792071.
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Certifico que, foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144682

ADSER � ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 606;
identificação de pessoa colectiva n.º 501794891.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144678

LOMBIMAQ � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 568;
identificação de pessoa colectiva n.º 501604553.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144676

PETROBOMBA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1124;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055190.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
26 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144674

ARTIMOL � ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 291;
identificação de pessoa colectiva n.º 500751366.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144671

COREMA � CONSTRUTORA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 51, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1296;
identificação de pessoa colectiva n.º 503449741.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144669

ROMA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Casal dos Matos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1440;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762016.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144665

SOCIEDADE DE MÓVEIS OUREANA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Sazes, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1689;
identificação de pessoa colectiva n.º 504310046.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144661

HELDER, DAVID & ANTUNES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número, Carvalhal de Baixo,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1975;
identificação de pessoa colectiva n.º 505343819.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144656

DATAMÓVEL � SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 54, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 502417315.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144654

ELECTRO MARQUES � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS AUTO, L.DA

Sede: Barroquinha, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1214;
identificação de pessoa colectiva n.º 503260207.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144650

MAPNOL � SOCIEDADE COMERCIAL DE MÁQUINAS
DO VALINHO, L.DA

Sede: Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 555;
identificação de pessoa colectiva n.º 501553169.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144646

VASCO FILIPE PERFEITO � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, S. A.

Sede: Rua do Dr. Cónego Formigão, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1172;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173991.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144630

VINEVES TRADING, L.DA

Sede: Estrada Nacional 356, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502034068.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144628

FAMETAL � FÁBRICA PORTUGUESA
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, S. A.

Sede: Carvoeira, Caxarias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 85; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500108986.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
26 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144622

SOCIOURÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bairro, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1859;
identificação de pessoa colectiva n.º 504926160.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144620

AUTO IDEAL DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 183;
identificação de pessoa colectiva n.º 500035245.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144616

OURÉM SOM � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE APARELHOS DE SOM, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
9, rés-do-chão, direito, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 534;
identificação de pessoa colectiva n.º 501553584.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144611

MOLDAPINHO � EMPRESA DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Sede: Casalinho dos Matos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2080;
identificação de pessoa colectiva n.º 505489139.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144606

FERNANDO LOPES & PEREIRA, L.DA

Sede: Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1444;
identificação de pessoa colectiva n.º 503778680.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144604

NOC � NOVAS CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Anjo de Portugal, Edifício Império, bloco C, loja 28,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1311;
identificação de pessoa colectiva n.º 503483931.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144600

TOPOURÉM � TOPOGRAFIA ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Travessa da Castela, Edifício Omega, 1.º-B, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 793;
identificação de pessoa colectiva n.º 502204419.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144596

CITY FERRUS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 11,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534416.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144548

SOUSAS & SOUSAS, L.DA

Sede: Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 500798672.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144588

RESTAURANTE BAR MANJAR CENTRAL, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes, 158, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1471;
identificação de pessoa colectiva n.º 503854573.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144585

AMÍLCAR FERREIRA DA FONSECA, L.DA

Sede: Pinhel, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 233;
identificação de pessoa colectiva n.º 500433593.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144583

MOBILADORA ALBURITELENSE, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1169;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173606.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144579

FÉLIX & CARVALHO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Casal dos Frades, lote 83,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2320;
identificação de pessoa colectiva n.º 505139588.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 25 de Outubro de 2002 23 168-(81)

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144575

AUTO CARISMA � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 7-A e 9,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1544;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039164.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144571

RASPAMÓVEL � FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Pinheiro, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1586;
identificação de pessoa colectiva n.º 504131524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144566

CONFÁTIL � CONSTRUÇÕES E TURISMO, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 501504540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe, bem como a
acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144560

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CANHARDO, L.DA

Sede: Canhardo, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375300.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144533

PERSAREL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, PEREIRA,
SANTOS & REIS, L.DA

Sede: Casal Novo, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 659;
identificação de pessoa colectiva n.º 501933573.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144530

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & SOUSA, L.DA

Sede: Outeiro das Matas, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1045;
identificação de pessoa colectiva n.º 502864133.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144528

TERMOURÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cabiçalva, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1379;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641367.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144526

SOMOSEL � SOCIEDADE DE MOTO-SERRAS, L.DA

Sede: Corredoura, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500273090.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144524

SOCIEDADE CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA VILARENSE, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 778;
identificação de pessoa colectiva n.º 502164867.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144522
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VELHA OURÉM COMERCIAL � REPRESENTAÇÕES
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Travessa da Castela, 11, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1809;
identificação de pessoa colectiva n.º 504530968.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144974

AGROPARREIRA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Penha de França, 21, Valada,
Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 664;
identificação de pessoa colectiva n.º 501950540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144970

PAULO REIS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Imaculada Conceição, 1, 1.º D, Moita Redonda,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1980;
identificação de pessoa colectiva n.º 505194139.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144966

SOCOPILAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casal dos Matos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2033;
identificação de pessoa colectiva n.º 505081431.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144964

EUGÉNIO & PEREIRA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 502581654.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144963

BRANCUCO � MÓVEIS DECORATIVOS, L.DA

Sede: Caneiro, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 502564768.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144962

MAGRILOPES � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua do Valinho, Vale da Perra, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2162;
identificação de pessoa colectiva n.º 504051024.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144960

MOVIOR � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Laranjeiras, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957812.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144957

MACOFAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1598;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158287.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144954
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FATIWORLD � COMÉRCIO DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, lote 4, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1979;
identificação de pessoa colectiva n.º 505390841.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144953

FOTO ESTÚDIO OURIENSE, L.DA

Sede: Largo do Centro Cívico, 19, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 501540369.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144951

TRANSPORTES DO ALMONDA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 1, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1222;
identificação de pessoa colectiva n.º 500487480.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144950

TERMOFREX � EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São Cristóvão, 9, Arieiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2074;
identificação de pessoa colectiva n.º 505524759.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144947

JOSÉ DOS REIS PEREIRA JACINTO & FILHO, L.DA

Sede: Travessa da Bela Vista, 4, 2.º, esquerdo,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 501278796.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144945

ALBERTINO DE JESUS PIRES, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, 156, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1461;
identificação de pessoa colectiva n.º 503843300.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144943

MÁRMORES DO CASTELO, L.DA

Sede: Rua das Pereiras, Carapita,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1567;
identificação de pessoa colectiva n.º 504078216.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144917

VIOLANTE & SANTOS � CONTABILIDADE
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, 22, Toucinhos, Alburitel,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1553;
identificação de pessoa colectiva n.º 504132725.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144913

ESCOLA DE CONDUÇÃO FATIMENSE, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 501409190.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144911
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AUTO PEÇAS OUREENSE � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua dos Álamos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1465;
identificação de pessoa colectiva n.º 503833517.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144908

A. SANTOS & SANTOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Estrada de Leiria, Rotunda Norte, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1707;
identificação de pessoa colectiva n.º 504549081.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como  a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144906

CARLOS FERREIRA & ARMANDO FERREIRA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 11, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1501;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916412.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144903

PADARIA � MENDES & CORDEIRO, L.DA

Sede: Rua de São Salvador, 11, Toucinhos, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2144;
identificação de pessoa colectiva n.º 505711273.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144901

S. H. L. � SOCIEDADE HOTELEIRA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 849;
identificação de pessoa colectiva n.º 502366834.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144898

ANTÓNIO PEREIRA & REIS, L.DA

Sede: Fontaínhas da Serra, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 941;
identificação de pessoa colectiva n.º 502581670.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
P. Oliveira Rodrigues. 1000144897

PORTA CASA � PORTAS, MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1340;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538515.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
P. Oliveira Rodrigues. 1000144887

CELBOX � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Estrada da Batalha, sem número de polícia,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2167;
identificação de pessoa colectiva n.º 505776456.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144791

VINATAL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de 13 de Maio, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1093;
identificação de pessoa colectiva n.º 502960051.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144790
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CARBOMIÃO � SOCIEDADE DE CARBONATOS MIÃO, L.DA

Sede: Rotunda Norte, Edifício Fórum Parque, bloco 3, loja C,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504367056.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144789

CARPINTARIA LAGOA DA PEDRA, L.DA

Sede: Lagoa da Pedra, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1844;
identificação de pessoa colectiva n.º 504952811.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144788

FATIPERFIL � INDÚSTRIA DE PERFILADOS
E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Eira da Pedra, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1334;
identificação de pessoa colectiva n.º 503417840.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144787

NEWORD � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Louçãs, N. S. da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1541;
identificação de pessoa colectiva n.º 504032208.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144786

FLOR DE FÁTIMA PASTELARIA PÃO QUENTE, L.DA

Sede: Rua da Nossa Senhora das Vitórias, 4, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1478;
identificação de pessoa colectiva n.º 503866873.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144785

O MANJAR DA ROTUNDA � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1131;
identificação de pessoa colectiva n.º 503075531.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144784

FIBRALINE � INDÚSTRIA DE FIBRAS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 35, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2219;
identificação de pessoa colectiva n.º 505863561.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144782

MANUEL ARMANDO REIS DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1164;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150681.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144783

VIDRAÇA REDONDA � EMPRESA CONSTRUTORA, L.DA

Sede: Rotunda Sul, 19, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2016;
identificação de pessoa colectiva n.º 505408155.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144780

CONSTRUÇÕES DIVIREIS, L.DA

Sede: Rua da Várzea, lote 1, Moimento, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1910;
identificação de pessoa colectiva n.º 505150700
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 30 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144778

FATICAXILHO � TRANSFORMAÇÃO
DE PERFIS DE ALUMÍNIO, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505028140.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144774

OLIFAMA � FÁBRICA DE TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRAS DO OLIVAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Casal dos Frades, 78, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1482;
identificação de pessoa colectiva n.º 503877794.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144771

OUREMTUR � SOCIEDADE TURÍSTICA DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua do Beato Simões Lopes,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2111;
identificação de pessoa colectiva n.º 505596040.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144768

TRANSPORTES � ALDEIA DA CRUZ, L.DA

Sede: Travessa das Prezas, Louçãs,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1834;
identificação de pessoa colectiva n.º 504820486.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144765

IMOPARAI � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1600;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271440.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144762

SÓOVOS, L.DA

Sede: Travessa da Escola, 6, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1175;
identificação de pessoa colectiva n.º 502175990.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144757

CONSTRUÇÕES BELTROA, L.DA

Sede: Rua do Feto, Quinta do Feto,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1999;
identificação de pessoa colectiva n.º 505407027.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144751

LIBRA NOVA � OURIVESARIA, L.DA

Sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 6, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1498;
identificação de pessoa colectiva n.º 503905968.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144747

TRANSPORTES AQUINOS, L.DA

Sede: Alcaidaria, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2001;
identificação de pessoa colectiva n.º 505408970.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144743

VIEIRA, LOPES & CALADO � FIBRAS DE ALBURITEL, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 823;
identificação de pessoa colectiva n.º 502304561.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144739

PAULO M. R. S. GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de São José Operário, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2088;
identificação de pessoa colectiva n.º 505595540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144736

M. A. E. � PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 66,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1380;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641332.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144731

RALUTE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Sede: Casa Velha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1291;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450642.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144724

A CHARBONADA � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua do Outeiro Gordo, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1963;
identificação de pessoa colectiva n.º 505319640.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144721

A CASINHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1113;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004367.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144716

TOPECA � PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1023;
identificação de pessoa colectiva n.º 502782374.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144713

ABRIGO NOSSA SENHORA DA AJUDA
LAR DE IDOSOS, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 11, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2137;
identificação de pessoa colectiva n.º 504848461.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144708

CARBOVEGETAL � INDUSTRIA DE CARVÃO VEGETAL, L.DA

Sede: Vale da Perra, Atouguia

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 575;
identificação de pessoa colectiva n.º 501652787.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144706

TELEFÁTIMA � ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rotunda Sul, Estrada de Minde, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1706;
identificação de pessoa colectiva n.º 504384228.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144737

AZINHA � CARPINTARIA, L.DA

Sede: Travessas da Chainça, Carvoeira, Caxarias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2105;
identificação de pessoa colectiva n.º 505675463.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144733

PROFIAL � PROFISSIONAIS DE ALUMÍNIO, S. A.
Sede: Rua da Estrada de Fátima, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1795;
identificação de pessoa colectiva n.º 504326350.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
23 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144729

PROJEFATE � PLANEAMENTO E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Forja, 77, 2.º, esquerdo, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1991;
identificação de pessoa colectiva n.º 505438577.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144726

TEOQUEL � LAVANDARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1562;
identificação de pessoa colectiva n.º 504068849.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144720

TRANSNABÃO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
POR CAMIONAGEM, L.DA

Sede: Rua da Moita do Martinho, Portela, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2064;
identificação de pessoa colectiva n.º 501449060.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144715

LAVANDARIA ANITA, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 77, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1182;
identificação de pessoa colectiva n.º 503207861.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144712

MANUEL VIEIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 500796610.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144707

TERRORÉM � TERRAPLANAGENS DE OURÉM, L.DA

Sede: Mata da Caridade, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1089;
identificação de pessoa colectiva n.º 502961236.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144702
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SOCIEDADE CENTRAL DE MADEIRAS DE VILÕES, L.DA

Sede: Vilões, Nossa Senhora da Piedade

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 500987890.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144701

A. F. TRINDADE CABRAL, L.DA

Sede: Rua de Acácio Paiva, 6, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1601;
identificação de pessoa colectiva n.º 504160117.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144696

RICORENSE � CARPINTARIA E SERRAÇÃO
DE RIO DE COUROS, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1256;
identificação de pessoa colectiva n.º 503367710.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144691

TRANSATALANTE � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Sede: Soalheira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1246;
identificação de pessoa colectiva n.º 502935812.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144680

CLINICOURÉM � CENTRO CLÍNICO DE OURÉM, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 75, 1.º esquerdo,
13 e 14, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 443;
identificação de pessoa colectiva n.º 501295585.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144677

ALBURISTUQUE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Padre Felicidade, 1, Alburitel

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1827;
identificação de pessoa colectiva n.º 504894471.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144776

ARTEOURÉM � PAPELARIA E ARTES, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 222, cave loja 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1872;
identificação de pessoa colectiva n.º 504863959.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144772

EDIESTREITO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estreito, Casal dos Bernardos

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1873;
identificação de pessoa colectiva n.º 505023113.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144769

ALCORMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Engenhos, Rio de Couros

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1362;
identificação de pessoa colectiva n.º 503597325.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe, bem como a
acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144766

TECNORÉM � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 21, 4.º B, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 915;
identificação de pessoa colectiva n.º 502519533.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em
epígrafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, reali-
zada em 28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144763

AREIMATAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 502399015.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144704

CASA ROSÁRIO � FERRAMENTAS E MOTOS
DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1138;
identificação de pessoa colectiva n.º 503098744.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144699

EXPOFAT � EXPOSITORES E DECORAÇÕES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 24 e 26, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1218;
identificação de pessoa colectiva n.º 503260410.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144695

SAMPAIO � SOCIEDADE DE FERRAGENS, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 884;
identificação de pessoa colectiva n.º 502471140.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144692

SOCARMOVE � SOCIEDADE DE CARPINTARIAS
E MÓVEIS, L.DA

Sede: Fontaínhas da Serra, Atouguia

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 502113910.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144688

FATIESCRITA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de S. Domingos, loja D, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504047663.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144685

OBROREM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1777;
identificação de pessoa colectiva n.º 504735853.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144681

CONSTRUÇÕES MIGUEL & GONÇALVES, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1167;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173240.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144679

MARCORTE � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Sede: Maxieira, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 502668105.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144675

PROSTYLE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Beco das Quebradas, 4, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1942;
identificação de pessoa colectiva n.º 505293749.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144673

FERNANDO PAULINO & FILHOS, L.DA

Sede: Melroeira,  Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1324;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518140.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144668

IMOBILIÁRIA IDEAL DE VILAR, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1762;
identificação de pessoa colectiva n.º 504652613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144667

PAULA CRISTINA & ANA MARIA � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz Faria e Almeida, Fracção C,
Centro Comercial Casur, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2169;
identificação de pessoa colectiva n.º 505739879.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144662

TOMÉ & LEITÃO, L.DA

Sede: Praça. do Dr. Agostinho Albano Almeida, 6, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501062416.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144659

LUX MUNDI � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, sem número de polícia, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 739;
identificação de pessoa colectiva n.º 502113928.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144655

PAVIVILA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lameira, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1784;
identificação de pessoa colectiva n.º 504770187

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144652

FATIMÁRMORES, L.DA

Sede: Chã,  Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 357;
identificação de pessoa colectiva n.º 500930899.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144649

ALBURICONSTROI � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 996;
identificação de pessoa colectiva n.º 502708247.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144645
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COMÉRCIO DE PNEUS RAMOS & NEVES, L.DA

Sede: Rua da Indústria, Lombas, Zona Industrial
de Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1891;
identificação de pessoa colectiva n.º 504914529.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144642

CONSTRUÇÕES AQUINOS & SANTOS, L.DA

Sede: Outeiro da Calçada, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1876;
identificação de pessoa colectiva n.º 505003120.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144639

MÓVEIS 249 � FABRICO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349, Lagos do Furadouro, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2002;
identificação de pessoa colectiva n.º 505407043.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144636

SIRGADO & BRITES, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Lameira, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1527;
identificação de pessoa colectiva n.º 503995100.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144718

REISOL � HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua da Nossa Senhora das Vitórias, 25,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1557;
identificação de pessoa colectiva n.º 504064800.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144714

MENDES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1213;
identificação de pessoa colectiva n.º 503260371.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144672

PINTURAS VARETA, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano Luz Preto, 51, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1992;
identificação de pessoa colectiva n.º 505419050.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144670

FRAZÃO & FIDALGO, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 83, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1997;
identificação de pessoa colectiva n.º 505407060.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144666

PETROFÁTIMA � CARBURANTES E ÓLEOS, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 92; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500507007.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144660

TUNING � LINE � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 108 a 114, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2104;
identificação de pessoa colectiva n.º 505666251.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144657

STAREXTRASLINE � COMÉRCIO DE EXTRAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 40, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1916;
identificação de pessoa colectiva n.º 505110393.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira Oliveira Rodrigues. 1000144653

ARTIFÁTIMA, COMÉRCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1121;
identificação de pessoa colectiva n.º 503055220.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
P. Oliveira Rodrigues. 1000144648

SOLAR OURÉM � PAINÉIS SOLARES E SISTEMAS
DE AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 9 e lote 10, Casal dos Crespos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1741;
identificação de pessoa colectiva n.º 504493779.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144644

FATIFORMEC � FORMAÇÃO ESTUDO
E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Bairro de Nossa Senhora da Conceição, lote 42, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1091;
identificação de pessoa colectiva n.º 502961163.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144640

FORMIESTUQUE � SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia, Formigais, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2039;
identificação de pessoa colectiva n.º 505469898.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144638

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
CARLOS GONÇALVES & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 13, Caxarias Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2170;
identificação de pessoa colectiva n.º 505673835.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144635

FEMARSIL � ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 501920420.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144632

BACUS BAR, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Ferreira Oliveira, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1173;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173576.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144629

L E L � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1220;
identificação de pessoa colectiva n.º 503310174.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144624

AMÉRICO MARQUES DUARTE, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 8, Casal dos Frades, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074612.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144614

EUROPISOL � EUROPA PINTURA ISOLAMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, Edifício João Paulo II, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 502710578.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144609

VERDASCA & VERDASCA, L.DA

Sede: Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 619;
identificação de pessoa colectiva n.º 501820361.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144602

TRANSGONDEMARIA � TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503876291.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144599

VIGOBLOCO � VIGAS E BLOCOS DE CIMENTO, L.DA

Sede: Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 500666229.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144594

FILIPE SARAIVA � ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 222, 2.º porta 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2198;
identificação de pessoa colectiva n.º 505835290.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144590

CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, S. A.

Sede: Vale, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 282;
identificação de pessoa colectiva n.º 500721050.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144587

ÁLVARO COELHO HELENO, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 500772169.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144581

MARFAT � MÁRMORES E CANTARIAS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Pedreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501734660.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
15 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144577

INTERTELHA � INDÚSTRIA DE COBERTURAS
AUTOPORTANTES, L.DA

Sede: Estrada da Batalha, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 974;
identificação de pessoa colectiva n.º 502656476.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Maio de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000144569

ANTÓNIO RIBEIRO DOS REIS, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 260, rés-do-chão,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2150;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730766.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144710

PAVILAINS � LADRILHOS, L.DA

Sede: Moimento, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1994;
identificação de pessoa colectiva n.º 505407035.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144703

COLORFOTO � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Sede: Praça de Paulo VI, 9, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1856;
identificação de pessoa colectiva n.º 504936166.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144698

M. LOPES & AMARO, L.DA

Sede: Rua de S. João de Deus, lote 6, 4.º direito,
Lombo de Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2153;
identificação de pessoa colectiva n.º 505547236.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144693

BAR O FREIXO, L.DA

Sede: Outeiro das Matas, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1205;
identificação de pessoa colectiva n.º 503244104.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144689

FERREIRA & VERDASCA, L.DA

Sede: Estrada da Batalha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1682;
identificação de pessoa colectiva n.º 504394592.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000144686

RIO MAIOR

FRUTO MAIOR, ORGANIZAÇÃO DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: Lugar e freguesia de São João da Ribeira,
concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 927/
970625; identificação de pessoa colectiva n.º 504079905; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 7/020913.

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2002, no Cartó-
rio Notarial da Batalha, foi aumentado o capital social da sociedade
em epígrafe, de 5625,00 euros, para 5750,00 euros, após o reforço
de 125,00 euros, subscrito em dinheiro, pela nova sócia Helena Ma-
ria Duarte Santos Batista, casada com Carlos Alberto Marques Batis-
ta, na comunhão de adquiridos, e em consequência foi alterado o res-
pectivo contrato social, quanto aos artigos 5.º, 7.º, 17.º e 18.º, e aditado
o artigo 21.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5750,00 euros
e corresponde à soma de 25 quotas, sendo uma no valor de
250,00 euros pertencente a Carlos Alberto Marques Batista, uma no
valor de 250,00 euros pertencente a Arlindo Marques Batista, uma
no valor de 250,00 euros pertencente a Norberto Peralta Marques,
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uma no valor de 250,00 euros pertencente a Firmino Lopes Farinha,
uma de 125,00 € pertencente a Amílcar José dos Santos Narciso, uma
de 250,00 euros pertencente a Elizabete de Jesus Zibaia Cordeiro Santos
e Avelino Marques dos Santos, uma de 250,00 euros pertencente a
Vítor Correia Barreira, uma de 250,00 euros pertencente a sociedade
comercial por quotas ABM � Sociedade Agrícola, L.da , uma de
250,00 euros pertencente a António do Rosário Antunes, uma de
125,00 euros pertencente a Jorge Manuel São José Vieira Santos, uma
de 125,00 euros pertencente a Isabel Maria Costa Salmim Coelho,
uma de 125,00 euros pertencente a António Manuel Madeira da Sil-
va, uma de 125,00 euros pertencente a Fernando Rui Lopes Rodrigues,
uma de 125,00 euros pertencente a Helder António Peralta Marques,
uma de 125,00 euros pertencente a Raul António Narciso Alagoa, uma
de 125,00 euros pertencente a Jorge Paulo Matias Costa, uma de
125,00 euros pertencente a Isabel Maria Ferreira Caetano, uma de
125,00 euros pertencente a sociedade comercial por quotas Agro-pe-
cuária das Portas do Sol � Sociedade de Agricultura de Grupo, L.da, uma
de 125,00 euros pertencente a José Carlos Gomes Guedes Domingos,
uma de 125,00 euros pertencente a Maria Celeste Mendão Rodrigues
da Silva Luís, uma no valor de 125,00 euros pertencente a Maria de
Fátima Ribeiro da Costa de Castro Reis Noronha Azevedo, uma de
125,00 euros pertencente a Sandra Maria Ferreira Augusto Silva, uma
de 125,00 euros pertencente a Helena Maria Duarte Santos Batista,
uma de 625,00 euros pertencente a Maria da Graça da Costa Carreira,
uma de 1250,00 euros pertencente a Rogélio Vasques Calleja.

2 � O capital social será sempre detido por produtores dos produ-
tos abrangidos na totalidade dos sócios, não podendo nenhum destes
ter uma participação no capital superior a 35% e o somatório das
duas maiores participações no capital social corresponde a valor igual
ou inferior a 50%.

ARTIGO 7.º

1 � A cedência de quotas é livre entre sócios, mas para estranhos,
sempre produtores, têm direito de preferência a sociedade, em pri-
meiro lugar, e quem mais for sócio depois, estes na proporção das
suas quotas e com direito de acrescer entre si.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar si-
multaneamente o facto à sociedade e aos outros sócios, por carta
registada com aviso de recepção, indicando o nome do comprador,
preço e demais condições da transacção.

3 � A sociedade deverá deliberar sobre o exercício de preferência
no prazo de 30 dias a contar da data da recepção da comunicação
referida no número anterior.

4 � Se a sociedade deliberar não preferir, ou e não se constituir a
assembleia geral referida no número anterior, os demais sócios deverão
exercer o seu direito por carta registada dirigida ao sócio ou sócios
vendedores, nos 15 dias subsequentes à data limite prevista nos termos
do número anterior para o exercício do direito pela sociedade.

5 � Compete ao sócio vendedor designar aos preferentes, dia, hora
e local para a outorga da escritura, no prazo de 60 dias subsequentes
ao limite referido no número anterior.

6 � Se a sociedade ou os sócios não exercerem o direito de preferên-
cia, a projectada transacção fica autorizada, caducando essa mesma auto-
rização se a outorga da escritura não for efectuada no prazo referido no
número anterior.

ARTIGO 17.º

Os membro da Organização de Produtores ficam obrigados a:
a) Aplicar as disposições do Programa de Acção e Operacional

aprovadas pela assembleia geral, prestando as informações e subme-
tendo-se aos controlos que a Organização de Produtores entender;

b) Vender por intermédio da Organização de Produtores para os
produtos abrangidos, a totalidade da sua produção, com excepção das
quantidades e nas condições que em conformidade com o n.º 1,
alínea c3) do Regulamento (CE) 2200/96 forem determinadas;

c) Fornecer informações pedidas pela Organização de Produtores
para fins estatísticos nomeadamente respeitantes às superfícies, co-
lheitas, rendimentos e vendas directas;

d) Pagar as contribuições financeiras destinadas à constituição e apro-
visionamento do fundo operacional, bem como as contribuições finan-
ceiras necessárias para o financiamento da Organização de Produtores;

e) Manter-se vinculados à Organização de Produtores e às
consequentes obrigações a que os seus membros ficam sujeitos duran-
te um período não inferior a um ano ou ao prazo de execução do
programa operacional, uma vez este apresentado, a menos que sejam
expressamente autorizados a antecipar a sua desvinculação, devendo
para esse efeito comunicar por escrito a sua intenção o mais tardar
até 31 de Maio, com efeitos a partir de 1 de Janeiro do ano seguinte;

f) Não virem a tornar-se a título de qualquer dos produtos prove-
nientes da mesma exploração compreendidos na categoria da Organi-
zação de Produtores, associados de qualquer outra.

ARTIGO 18.º

Em caso de incumprimento ou infracção das suas obrigações
estatutárias, regulamentares ou previstas no programa de acção, os
produtores sócios ficam sujeitos ao regime de sanções adequados, o
qual, consoante a gravidade e culpa, poderá implicar as penas de re-
preensão escrita, multa ou exclusão.

A violação culposa dos deveres estabelecidos no artigo 17.º ou o não
cumprimento dos objectivos previstos no artigo 4.º, ambos dos presen-
tes estatutos, pode implicar, mediante o procedimento previsto no
presente artigo, a aplicação das sanções que a seguir se discriminam:

a) Repreensão escrita;
b) Multa;
c) Exclusão.
A sociedade deverá manter um registo actualizado e detalhado de

todas as sanções aplicadas de facto aos seus sócios, bem como de todos
os processos desencadeados nesse sentido ainda que não tenham cul-
minado com a aplicação concreta de sanções.

1 � Da repreensão escrita e da multa: serão sancionados com re-
preensão escrita ou multa, os membros sócios que violem os seguin-
tes deveres:

a) Não aplicar as disposições do programa de acção/operacional
aprovados pela assembleia geral, no âmbito da prestação de informa-
ções e submissão aos controlos tidos por necessários pela Organiza-
ção de Produtores;

b) Não fornecer as informações pedidas pelas Organização de Pro-
dutos para fins estatísticos, nomeadamente respeitantes às superfícies,
colheitas e rendimentos;

c) Não entregar a sua produção de acordo com as condições
fitossanitárias exigidas pelas normas nacionais e comunitárias para os
produtos destinados à transformação;

d) Tornar-se a título de qualquer dos produtos provenientes da
mesma exploração compreendidos na categoria da Organização de
Produtores, associados de qualquer outra;

e) Deixar de tomar parte das assembleias gerais, de forma
injustificada;

f) Não comunicar à gerência com antecedência de 60 dias, relati-
vamente à data em questão, por carta registada com aviso de recep-
ção, quando deixar de exercer a exploração na área da Organização
de Produtores;

g) Não comunicar, por carta registada com aviso de recepção, com
antecedência de 90 dias relativamente à data em questão, a sua vontade
de não produzir qualquer dos produtos destinados à transformação.

2 � Serão obrigatoriamente condenados em multa de montante
superior aos mínimos previsto no n.º 4, os sócios a quem tenham sido
dirigidas já três repreensões escritas.

3 � Da repreensão escrita: aos casos de menor gravidade e culpa
será deliberado pela administração dirigir ao sócio uma repreensão
escrita, enviada por carta registada com aviso de recepção, que segui-
rá os termos processuais estipulados no n.º 7.

4 � Determinação do valor da multa: nos casos de se verificar a
aplicação de uma sanção de multa, cabe à administração, face ao grau
de gravidade e culpa apresentados, determinar o montante concreto
de multa a aplicar, dentro dos seguintes valores:

a) Quando o infractor for uma pessoa singular, o valor da multa
oscilará entre 50,00 euros e 500,00 euros por cada infracção;

b) Quando o infractor for uma pessoa colectiva, o valor da multa
oscilará entre 100,00 euros e 1000,00 euros por cada infracção.

5 � Da exclusão: poderão ser excluídos os sócios que, de forma
grave e culposa violem os seguintes deveres:

a) Deixem de produzir por prazo superior a dois anos;
b) Não efectuem o pagamento das contribuições aprovadas pela

assembleia geral, para fazer face às despesas de funcionamento regu-
lares da Organização de Produtores e do fundo operacional;

c) Não entreguem a totalidade da produção ou a quantidade que se
encontrar acordada;

d) Passem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com a
Organização de Produtores, quer em nome próprio, quer através de
interposta pessoa ou empresa;

e) Transfiram para outros os benefícios que só aos sócios é lícito
obter;

f) Vendam por intermédio da Organização de Produtores produtos
originários de exploração agrícola pertencente a outra pessoa singu-
lar ou colectiva;

g) Tenham sido declarados em estado de falência, falência fraudu-
lenta ou de insolvência;

h) Tenham sido demandados pela Organização de Produtores, ha-
vendo sido condenados por decisão transitada em julgado;

i) Tenham cometido crime que implique a suspensão dos direitos
civis;

j) Tenham sido já condenados no pagamento de, pelo menos, três
multas.
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A decisão de aplicação de uma pena de exclusão deve ser proposta
pela administração para ser aprovada em assembleia geral por maio-
ria de dois terços dos sócios presentes na mesma.

6 � Recursos:
a) Das sanções propostas pela administração pode sempre o sócio

recorrer para a assembleia geral;
b) Da aplicação das sanções aprovadas em assembleia geral, pode

sempre o sócio recorrer para nova assembleia geral.
7 � Início e instrução do processo: a aplicação das sanções pre-

vistas é sempre precedida de um processo escrito, indiciando-se com
a notificação ao sócio de uma nota de culpa, da qual devem constar
obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Indicação e qualificação das infracções;
b) Prova produzida;
c) Proposta de sanção a aplicar;
d) Hora, data e local para a audiência do arguido, que deve ser sem-

pre notificado com uma antecedência mínima de 15 dias.
O arguido poderá, caso assim o entenda, e sem prejuízo de audiên-

cia prevista na alínea d), apresentar a sua defesa por escrito no prazo
máximo de 10 dias após a recepção da nota de culpa.

Após audiência do arguido, o órgão competente elaborará por es-
crito a decisão, podendo condenar, absolver ou proceder ao arquiva-
mento do processo.

A decisão será sempre notificada por escrito ao sócio.
Nos termos do disposto no n.º 5, a decisão tomada de acordo com

o processo descrito nos números anteriores ficará devida e detalha-
damente registada em livro próprio.

ARTIGO 21.º

Regras comuns

1 � Conhecimento da produção:
a) Informação sobre as áreas cultivas, por produtos e variedades;
b) Declaração periódica sobre as quantidades colhidas ou dos stocks

disponíveis.
2 � Regras comuns de produção:
a) Designação dos produtos e variedade recomendadas;
b) Prescrições em matérias de enxertias, utilização de sementes e

outro material seleccionado;
c) Utilização adequada e controlada de fito-fármacos, pesticidas e

agroquímicos em geral, com indicação dos recomendados, épocas de
aplicação e intervalos de segurança;

d) Recursos a práticas biológicas que permitam observar e melho-
rar o meio ambiente.

3 � Regras comuns de comercialização:
a) Datas previstas para o início das colheitas, duração e

escalonamento;
b) Tratamentos ou operações de pré-colheita, estado de maturação,

calibres e quaisquer outros critérios de selecção.
4 � Regras comuns de protecção do ambiente: 
a) Regras relativas à utilização de adubos e estrumes;
b) Regras relativas à utilização de produtos fitossanitários;
c) Regras relativas ao teor máximo de resíduos de produtos

fitossanitários ou de adubos;
d) Regras relativas à eliminação dos subprodutos e materiais usados;
e) Regras relativas à destruição dos produtos retirados do mercado.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferida. Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408790

B. F. � DESPORTO E EVENTOS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 36, freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 631/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502693550; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 12/020911.

Certifico que, por escritura de 16 de Agosto de 2002, no 1.º Cartó-
rio Notarial de Santarém, foi alterado o respectivo contrato social,
quanto aos artigos 3.º e 6.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 100 000,00 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma de 52 000,00 euros,

pertencente ao sócio Luís Miguel Pronto Pereira de Deus, outra de
28 000,00 euros pertencente ao sócio Joaquim Carreira Inácio, uma
de 10 000,00 euros, pertencente ao sócio Diego Francisco Nunes Sacco
e outra de 10 000,00 euros pertencente ao sócio José Eduardo Pron-
to Pereira de Deus.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade é exercida por Eufrásia
da Silva Pronto de Deus e pelos sócios Luís Miguel Pronto Pereira de
Deus e Joaquim Carreira Inácio, já nomeados gerentes.

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

3 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

4 � A gerência não poderá, porém, usar a firma social em quais-
quer actos ou contratos estranhos ao objecto social, designadamente,
letras de favor, fianças, abonações ou outros actos semelhantes, sen-
do individual e não social a respectiva responsabilidade assumida.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferida. Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408838

AGOSTINHO & HENRIQUES, L.DA

Sede: Lugar de Carvalhais, freguesia de Fráguas,
concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 674/
921029; identificação de pessoa colectiva n.º 502877774; inscri-
ção n. 2; número e data da apresentação n.º 3/020913.

Certifico que, pela acta n.º 9 de 20 de Novembro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe,
de 1995,20 euros, para 5000,00 euros, após o reforço de 3004,80 euros,
subscrito em dinheiro, por ambos os sócios Hilário Agostinho
Henriques, e Fernando Agostinho Henriques, dada um com
1502,40 euros, e em consequência foi alterado o respectivo contrato
social, quanto ao artigo 3.º que ficou a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
no valor nominal de 2500,00 euros pertencente ao sócio Hilário
Agostinho Henriques; uma quota no valor nominal de 2500,00 euros,
pertencente ao sócio Fernando Agostinho Henriques.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferida. Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408846

G. DESIGN � DESIGN GRÁFICO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Barata, bloco 2, rés-do-chão, direito,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1318/
020912; inscrição n. 1; número e data da apresentação n.º 7/020912.

Certifico que Bruno Tomé Martinho Rolo, casado com Patrícia
Isabel Calisto Ferreira, comunhão de adquiridos, residente na Rua de
António Barata, bloco 2, rés-do-chão, direito, Maior, constitui uma
sociedade unipessoal, por quotas, coma denominação em epígrafe, que
se há de reger pelo constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma G. Design � Design Gráfico
Unipessoal, L.da ,com sede na Rua António Barata, bloco 2, rés-do-
-chão, direito, na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência, a sede social
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
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limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações filiais ou
outras formas de representação social, em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o design gráfico, publicidade,
compra e venda de imóveis, comércio de vinhos, hotelaria, marketing
e formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, corresponde a uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao único sócio Bruno Tomé Martinho
Rolo.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, quer activa, quer passiva, compete à gerência, fican-
do desde já nomeado gerente o único sócio.

§ 1.º Poderá o único sócio designar outro ou outros gerentes remu-
nerados ou não de entre estranhos à sociedade, nos termos do arti-
go 270.º E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 3.º Fica expressamente proibido aos gerentes vincular a socieda-

de em quaisquer negócios e contratos alheios aos negócios sociais,
designadamente em fianças, abonações, letras de favor e outros se-
melhantes.

ARTIGO 5.º

Fica desde já o sócio único autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que os mesmos sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida totalmente ou parcial com aquele
que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Poderá o sócio único modificar esta sociedade unipessoal em so-
ciedade por quotas plural através de divisão e cessão de quota ou de
aumento de capital social por entrada de um sócio, nos termos do
artigo 270 D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

O sócio único declara sob sua responsabilidade nos termos do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais que o depósito do
capital social se encontra assegurado.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada ao levantamento do depósito
das entradas para pagar as despesas de constituição da sociedade e outras
necessárias à prossecução do objecto social, e praticas quaisquer ne-
gócios em nome da sociedade.

Declarou ainda a outorgante que não é sócio de qualquer outra so-
ciedade unipessoal.

Conferida. Está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408862

GRANICAL TRANSFORMADORA DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 863/
950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503672815.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408510

C. R. C. � CISTERNAS E CARROÇARIAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 380, na cidade, freguesia e concelho
de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 978/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504213210;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1 e 2/020913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, ficou inscrita a cessação de fun-
ções de gerente de António Luís Vieira André Dias, por renúncia de
29 de Agosto de 2002.

Mais certifico que, por escritura de 29 de Agosto de 2002, foi al-
terado o contrato social quanto ao corpo do artigo 3.º e corpo e n.º 1 do
artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros, e encontra-se representado por duas quotas de
3000,00 euros e 2000,00 euros, cada, ambas pertencentes ao sócio
Francisco Arnaldo dos Santos Valente.

§ único. (...)
ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme dor
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Francisco Arnaldo
dos Santos Valente, já nomeado gerente e ainda dos gerentes que
eventualmente venham a ser nomeados em assembleia geral, mesmo
que estranhos à sociedade.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actua-
lizada.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408854

SETÚBAL
MONTIJO

CROISSANTERIE PARQUE, L.DA

Sede: Montijo, Avenida de 25 de Abril, 27, Centro Comercial Parque,
loja A, 20, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1619/
920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502761652; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/011123.

Certifico que foi registado o seguinte: 
Redenominação de capital com aumento.
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 15/011123 � Redenominação de

capital com aumento. O capital foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento efectuado por entrada em dinheiro no
montante de 602 410$.

O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000,00 euros.
Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500,00 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias Maria Luciana Rocha Fonseca Lopes
e Luciana Natividade Rocha Fonseca Anacleto.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144471

CENTRO MÉDICO DO MONTIJO, L.DA

Sede: Montijo, Avenida de Luís de Camões, 31, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1446/
901003; identificação de pessoa colectiva n.º 502429500; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/011107.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento e redenominação de capital.
Inscrição n.º 4; apresentação n.º 5/011107 � Redenominação de capi-

tal com aumento. O capital foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$,
sendo o aumento efectuado em dinheiro no montante de 602 410$.

O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000,00 euros.
Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Capital

O capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000,00 euros,
dividido em duas quotas de 2500,00 euros, cada, uma de cada um dos
sócios Mário Boavida Lucas e Maria da Conceição Martins Sotana Lucas.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144468

MOTOS ROLO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 68A, Montijo,

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 67/
010709.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144467

CONTABILIS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua das Hortenses, lote B1, 1.º, direito

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1686/
921118.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144464

S. CAPAZ � FLORESTAS E JARDINS, L.DA

Sede: Rua de António Duarte, 100, Pegões

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2048/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503614394.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144461

D. N. DIOGO & NUNO � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Cidade de Évora, 32, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2057/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503628557.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144457

SERDEIRA & NUNES, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Lisboa, 346, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2597/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505098016.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144456

ARTUR DE OLIVEIRA & FILHOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 68 A, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2571/
000619; identificação de pessoa colectiva n.º 505026899.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2001.

28 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144453

A. C. R. � REPARAÇÃO DE PEQUENOS
ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santos Oliveira, 12, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 13/
990106; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou de 400 000$ para
1 002 410$ sendo o aumento de 602 410$ totalmente realizado em
dinheiro. O capital foi redenominado para 5000,00 euros representa-
do por uma quota de 5000,00 euros pertencente ao sócio António do
Carmo Ramos. Alterado o artigo 3.º

18 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144451

LINGUAGEM � INSTITUTO DE LÍNGUAS, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Almirante Cândido dos Reis, 98, 1.º, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 952/
830118; identificação de pessoa colectiva n.º 501353160; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/011121.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Alteração parcial com redenominação e aumento.
Inscrição n.º 7, apresentação n.º 3/011121 � Redenominação de

capital com aumento.
O capital foi aumentado de 456 000$ para 1 002 410$, sendo o

aumento de 546 410$ efectuado por incorporação de reservas.
O capital é redenominado para euros, passando a ser de

5000,00 euros.
Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500,00 euros,
uma de cada um dos sócios, André Manuel Lourenço Fernandes e Filipe
Manuel Pereira Fernandes.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144450

GIRÍSSIMA � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Sede: Montijo, Avenida de D. João IV, 8-A

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1371/
900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502315687; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$
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totalmente realizado em dinheiro. O capital foi redenominado para
5000,00 euros representado por três quotas: uma de 2500,00 euros da
sócia Maria Margarida Correia Afonso Neves Loureiro e duas de
1250,00 euros, uma de cada uma das sócias Maria Helena Correia
Afonso Neves e Maria Teresa Correia Afonso Neves Sequeira. Alte-
rado o artigo 3.º

14 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144321

SERGIO CANANÃO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Montijo, Rua da Igreja, lugar dos Afonsos, Pegões

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 93-A/
020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020510.

Certifico que a sociedade em epígrafe se constituiu em sociedade
como segue:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Abril de 2002, no Cartório Notarial de Montijo,
perante mim, Maria de Fátima Catarino Duarte, notária do referido
Cartório, compareceu como outorgante:

1.º Sérgio Manuel Chambel Lage Cananão, casado com Célia Cristina
Silva Nunes, sob o regime da separação de bens, natural da freguesia
de Ervedal, concelho de Avis e residente na freguesia de Pegões, con-
celho de Montijo, com o número fiscal 183455479.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8360924, de 28 de Março de 2001, emitido pelo
Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

Declarou o outorgante: que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, que se irá
reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Cananão � Sociedade
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua da Igreja, lugar de Afonsos,
freguesia de Pegões, concelho de Montijo.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em terraplanagens, urbanizações e
fornecimento de materiais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, corresponde à quota de igual
valor nominal pertencente ao sócio Sérgio Manuel Chambel Lage
Cananão.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio, desde já nomeado
gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

Ficam autorizados os negócios jurídicos entre o sócio e a própria So-
ciedade, que sirvam de prossecução, do objecto da Sociedade, nos termos
do disposto no artigo 270.º do Código das Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

A Sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda, proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição da sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
 1000144319

ANABELA DUARTE � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2836/
020506; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020506.

Certifico que a sociedade em epígrafe se constituiu em sociedade
como segue:

Constituição de sociedade

No dia 14 de Março de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compare-
ceram como outorgantes:

1.ª Anabela Duarte Carrilho Pereira Cananão.
2.º António José Pereira Cananão.
E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si, uma socieda-

de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anabela Duarte � Serviços de
Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Beco dos Caçadores,
Pegões, freguesia de Pegões, concelho de Montijo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de limpe-
za industrial, comercial e domésticas. Prestação de serviços de jardi-
nagem e manutenção, construção civil e electricidade. Prestação de
serviços de babysiter.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quota iguais do valor
nominal de 2500,00 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, Anabela Duarte Carrilho
Pereira Cananão.

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 sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir 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.

10 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144458

MIS � COMÉRCIO VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2838/
020509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020509.
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Certifico que a sociedade em epígrafe se constituiu em sociedade
como segue:

Contrato de sociedade

No dia 8 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compare-
ceram como outorgantes:

1.ª Maria Teresa Simão;
2.ª Maria Isabel Simão Nunes Soeiro;
3.ª Susana Paula Simão Nunes de Almeida
E pelas outorgantes foi dito que constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições cons-
tantes, dos artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIS � Comércio Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de João XXIII, 275,
2.º, esquerdo, freguesia e concelho de Montijo.

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 for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, calçado,
brinquedos, acessórios de moda e mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 3000,00 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Simão; duas
iguais do valor nominal de 1000,00 euros, pertencente uma a cada
uma das sócias, Maria Isabel Simão Nunes Soeiro e Susana Paula Si-
mão Nunes de Almeida.

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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Teresa Simão.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir 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.

10 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144455

MEDIALIZE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Marques, 271 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2512/
000131; identificação de pessoa colectiva n.º 501827600; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/020516.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez alteração parcial do pac-
to, conforme segue:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000,00 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
7500,00 euros pertencente ao sócio Albino de Jesus Lopes, outra de
6000,00 euros pertencente à sócia Ana Paula Simões Lopes e outra
de 2500,00 euros pertencente ao sócio Daniel Filipe Simões Lopes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios Ana Paula Simões
Lopes e Albino de Jesus Lopes, desde já nomeados gerentes, sendo neces-
sária e suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade.

2 � (Mantém-se.)

16 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144442

FESTIUM � CATERING & SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Viana de Castelo, 125, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2312/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504182803

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2000.

16 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144440

FESTIUM � CATERING & SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Viana de Castelo, 125, Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2312/
980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504182803

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 1999.

16 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144438

MEGALIVROS � COMÉRCIO DE PRODUTOS CULTURAIS
E LAZER, L.DA

Sede: Rua das Papoilas, 290, 2.º, direito, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1809/
931025; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
500 000$ para 1 002 410$ sendo o aumento de 502 410$ totalmen-
te realizado em dinheiro. O capital foi redenominado para
5000,00 euros representado por duas quotas de 2500,00 euros, uma
de cada um dos sócios. Alterado o artigo 3.º Foi feito o depósito das
contas referentes ano de 2000.

23 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144436

SANTOS & VALE � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Cidade de Viana do Castelo, 125, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2181/
970417; identificação de pessoa colectiva n.º 503866423; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 32/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$ sendo o aumento de 602 410$ totalmen-
te realizado em dinheiro. O capital foi redenominado para
5000,00 euros representado por duas quotas de 2500,00 euros, uma
de cada um dos sócios. Alterado o artigo 3.º

23 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144433

SOCIEDADE AGRÍCOLA LAGOA E FERREIRA, L.DA

Sede: Montijo, Avenida de Luís de Camões, 412, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1277/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 502141247; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/011221.
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Certifico que foi registado o seguinte: 
Redenominação de capital com aumento.
Inscrição n.º 6; apresentação n.º 3/011221 � Redenominação de

capital com aumento. O capital foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento efectuado por incorporação de reser-
vas no montante de 602 410$ e subscrito na proporção das quotas.

O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000,00 euros.
Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Capital

O capital é de 5000,00 euros dividido em seis quotas, uma de
1500,00 euros do sócio Adriano Lagoa Ferreira, quatro de
500,00 euros uma de cada um dos sócios, Vítor Manuel Antunes La-
goa, Anabela Antunes Lagoa, Lina Maria de Sousa Ferreira Ribeiro e
Paula Cristina de Sousa Ferreira Paulino e uma de 1500,00 euros em
comum e sem determinação de parte a favor de Deolinda de Jesus
Antunes de Sousa, Paula Cristina de Sousa Ferreira Paulino e Lina
Maria de Sousa Ferreira Ribeiro.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144431

VCH � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Montijo, Praceta de Cidade de Braga, 63, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2222/
970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503949884; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/011113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital com aumento:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 6/011113 � Redenominação de

capital com aumento.
O capital foi aumentado de 1 000 000$ para 1 002 410$ sendo o

aumento efectuado em dinheiro no montante de 2410$.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000,00 euros,

Foi alterado o artigo 3.º
ARTIGO 3.º

Capital

O capital social integralmente subscrito e realizado é de
5000,00 euros dividido em duas quotas iguais de 2500,00 euros cada,
uma de cada sócio, Vítor Manuel Martins Carvalheira e José Cupertino
Caetano Henriques.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144429

VALNET CONTACT CENTER, SERVIÇOS
DE TELEMARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2873/
020731; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020731.

Certifico que a sociedade em epígrafe se constituiu em sociedade
como segue:

1.º Pedro de Castro Cousinha de Vasconcelos Forra, casado com
Cláudia Sofia Miguel Boazinha Fernandes Antão de Vasconcelos, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Alvalade,
concelho de Lisboa, residente na Praceta de Jaime Horácio Pacheco
Junqueiro, 4, 2.º esquerdo, Setúbal.

2.º Afonso Manuel Rodrigues Cascão, divorciado, natural da fre-
guesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras, residente
no Edifício Eastécnica, Tagus Park, Porto Salvo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade respectivamente n.os 10379445 de 20 de Fevereiro de
2002 e 2299659 de 19 de Abril de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil, o primeiro em Setúbal e o segundo em Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito, que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VALNET Contact Center � Ser-
viços de Telemarketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 4, km 1,
Montijo, freguesia de Afonsoeiro, concelho do Montijo.

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 for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estudos de mercado e sonda-
gens de opinião. Prestação de serviços de telemarketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 2550,00 euros, pertencente ao sócio Pedro de Castro
Cousinha de Vasconcelos Forra; uma do valor nominal de 2450,00 euros,
pertencente ao sócio, Afonso Manuel Rodrigues Cascão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital 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.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se de-
fere 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;
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, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º 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.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

§ 3.º 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

10 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144470



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 25 de Outubro de 2002 23 168-(103)

A. J. EVANGELISTA, L.DA

Sede: Montijo, Rua de José Ferreira Pio, 12 e 12-A, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 1056/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501649573; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/011130.

Certifico que foi registado o seguinte: Redenominação de capital
com aumento.

Inscrição n.º 12; apresentação n.º 2/011130 � Redenominação de
capital com aumento. O capital foi aumentado de 500 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento efectuado em dinheiro no montante
de 502 410$ e subscrito na proporção das quotas dos sócios.

O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000,00 euros.
Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000,00 euros
do sócio Mário Jorge Gomes Evangelista e outra de 2000,00 euros da
sócia Isabel de Fátima Moreira da Costa.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144427

JRI � SGPS, S. A.

Sede: Montijo, Avenida de Luís de Camões 609, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2442/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504617630; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/011206.

Certifico que foi registado o seguinte � Redenominação e
renominalização do capital com aumento.

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 9/011206: Redenominação e
renominalização do capital com aumento: O capital foi redenominado
em euros, passando cada acção a ter o valor nominal de 4,99 euros,
sendo renominalizadas para o valor nominal de 5,00 euros cada ac-
ção, resultante um aumento no valor de 24 100$ em dinheiro.

Alterado o artigo 3.º
ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 50 000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em 10 000 acções, de valor nominal de 5,00 euros,
cada, podendo ser representado por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 e 10 000 acções.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144426

ALVES & ROSA � SERVIÇOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Montijo, Rua do General Humberto, 15

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2538/
000329; identificação de pessoa colectiva n.º 504930419; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2000.

1 de Julho de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144422

MENINOS CRIATIVOS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Agostinho Fortes, 121, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2208/
970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503920517; inscri-

ção n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 2, 7 e 8/020503.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o pacto
com aumento de capital.

Alterado o artigo 3.º
Foram exonerados de gerentes Luís Moisés Capela Primo Jaleco e

Carla Cristina de Albuquerque, por renúncia.
Data: 22 de Fevereiro de 2002.
Foi nomeado gerente Vasco Rui Ferrinha de Castro Paradela.
Data: 22 de Fevereiro de 2002.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 59 860,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está representado e dividido por duas quotas do valor
nominal de 29 930,00 euros pertencendo uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144420

CORTIPRATA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Pau Queimado, Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 1554/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502652640; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/011226.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram exonerados de ge-
rente Dora Maria da Silva Garcia e Francisco Ribeiro Prata Garcia
por renúncia com efeitos a partir de 27 de Novembro de 2001.

3 de Julho de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144417

PAPRIKA E GRELHA � PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Montijo, Rua da Biologia, loja 70

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2411/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504322885; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2000.

17 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144414

SARPRIMO � SOCIEDADE COMERCIAL CALÇADO
PELES E ARTESANATO, L.DA

Sede: Montijo, Rua do Douro Litoral, lote 5, 2.º, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1525/
910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502576960; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 25/011221.

Certifico que foi registado o seguinte � Redenominação de capital
com aumento.

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 25/011221: Redenominação de
capital com aumento. O capital foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento efectuado em dinheiro no montante
de 602 410$.

O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000,00 euros.
Alterado o artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, uma de cada um dos sócios.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144412
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PERMART � SOCIEDADE COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS

AGRÍCOLAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 191, Figueiras,
Santo Isidro de Pegões, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1232/
881013; identificação de pessoa colectiva n.º 502053461; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 27/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
500 000$ para 1 002410$, sendo o aumento totalmente realizado em
dinheiro.

Os sócios reforçaram as suas quotas ficando cada um com uma quota
de 501 210$. O capital foi redenominado para 5000,00 euros repre-
sentado por duas quotas de 2500,00 euros uma de cada um dos sócios
Joaquim Manuel Carvalho Pereira e Lizeta Silva Parreira Carvalho.

Alterado o artigo 3.º

2 de Julho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144407

NOVA WATT, MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Cidade de Beja, 24, Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2088/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503692824; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 20/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou de 400 000$ para
1 002 410$ sendo o aumento totalmente realizado em dinheiro. O
capital foi redenominado para 5000,00 euros representado por duas
quotas de 2500,00 euros uma de cada um dos sócios.

Alterado o artigo 3.º

5 de Julho de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144405

IMOFAIAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Agricultura, caixa postal 4407 Faias,
2985 Santo Isidro de Pegões

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2526/
970605.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito das contas
referentes ao ano de 2000.

1 de Julho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144403

EUROFAIAS, MULTISERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua da Agricultura, caixa postal 4407, Faias,
Santo Isidro de Pegões

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2525/
970730.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o depósito da prestação
de contas referentes ao ano de 2000.

1 de Julho de 2002. � O Conservador, (Assinatura Ilegível.)
1000144402

SÉRGIO & DOMINGOS � VENDA E ASSISTÊNCIA
DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Luís Calado Nunes, 20, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial de Montijo. Matrícula n.º 2537/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504932144; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/011211.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 6/011211 � Alteração parcial de pacto.
Alterado o artigo 1.º n.º 2.
Sede: Montijo, Rua de Luís Calado Nunes, 20

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144444

T. K. S. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2835/
20020503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 7 de Fevereiro de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da  Concei-
ção Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante em exercício e em
substituição legal da notária do referido Cartório, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Luís Filipe de Oliveira Sampaio Semedo;
2.º Riaze Hussein Idris Karim Vakil;
3.º António Luís Mendonça Tavares;
4.º Diogo de Mendonça Rodrigues Tavares; e
5.ª Maria da Conceição Mendonça Tavares.
Pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma sociedade

anónima, que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de T. K. S. � Empreendimen-
tos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 12, freguesia e
concelho do Montijo, podendo o conselho de administração deslocar
a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e criar ou extinguir no país ou no estrangeiro
qualquer espécie de representação local.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto: compra e venda, bem como
revenda ou outro modo de aquisição ou alienação, bem como explo-
ração, administração e gestão de imóveis para comércio, habitação,
estabelecimentos hoteleiros, empreendimentos turísticos e similares
e imobiliários.

2 � A sociedade pode, por deliberação do conselho de administra-
ção, convocado para reunião plena, participar em uniões, consórcios,
associações bem como nos termos e com os limites da lei, participar
por subscrição ou aquisição noutras sociedades seja qual for o respec-
tivo objecto social, incluindo sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social e a sua repartição deverá ser representativa
da dimensão dos accionistas.

2 � O capital social é de 50 000 euros, totalmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, representado por 10 000 acções ao portador, de valor
nominal de 5 euros cada uma, do segundo modo: o sócio Luís Filipe de
Oliveira Sampaio Semedo, subscreve e realiza 12 500 euros, a que
correspondem 2500 acções; o sócio Riaze Hulssein Idris Karim Vakll,
subscreve e realiza 12 500 euros, a que correspondem 2500 acções; o sócio
António Luís de Mendonça Tavares, subscreve e realiza 8000 euros, a
que correspondem 1600 acções; o sócio Diogo de Mendonça Rodrigues
Tavares, subscreve e realiza 8000 euros, a que correspondem 1600 ac-
ções; e a sócia Maria da Conceição Mendonça Tavares, subscreve e
realiza 9000 euros, a que correspondem 1800 acções.

3 � As acções podem ainda ser tituladas ou escriturais, ficando o
custo da conversão de uma espécie na outra a cargo dos accionistas
requerentes.

4 � As acções tituladas serão representadas por títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 acções, podendo os accionistas soli-
citar a sua divisão ou concentração.
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ARTIGO 5.º

1 � Em ordem a desenvolver, dentro de sólidos e diversificados
padrões financeiros a sua actividade, a sociedade poderá emitir obri-
gações e quaisquer outros títulos negociáveis em qualquer das modali-
dades legalmente admitidas, desde que sejam obtidas as autorizações
administrativas eventualmente necessárias.

2 � A emissão de obrigações será deliberada pelo conselho de ad-
ministração.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, nos termos
e limites estabelecidos na lei.

ARTIGO 7.º

1 � É permitido à assembleia, sob proposta do conselho de adminis-
tração, amortizar independentemente do consentimento dos seus titula-
res e nos termos do artigo 347.º, do Código das Sociedades Comerciais,
as acções dos accionistas que, pela sua conduta ponham em causa a subs-
tância ou a realização dos fins para que a sociedade foi criada.

2 � O valor e condições de amortização serão as que vigorarem
no momento da amortização.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital, mediante delibera-
ção da assembleia geral.

2 � Tais acções conferirão direito a um dividendo prioritário não infe-
rior a 5% do respectivo valor nominal, a fixar dentro dos limites legais.

ARTIGO 9.º

Quando a lei o permitir, poderão ser exigidas prestações acessórias
até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração; e
c) O fiscal único.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas, e as
suas deliberações quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos,
são obrigatórias para todos os accionistas.

ARTIGO 12.º

Constituem a assembleia geral todos os accionistas com direito a
voto, e a cada uma acção averbada em nome de um accionista
corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser feitas
mediante publicação de anúncio nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e dois
secretários, eleitos por um período de três anos, e reelegíveis uma ou
mais vezes, que poderão ser ou não accionistas.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração eleito
em assembleia geral, por um período de três anos e reelegíveis uma
ou mais vezes, composto por três membros os quais entre si, escolhe-
rão um que exercerá as funções de presidente.

2 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de caução pela assembleia geral que os elegeu.

ARTIGO 16.º

Ao conselho de administração compete, os mais amplos poderes
de gestão e representação da sociedade e a realização de todas as
operações relativas à execução do objecto social.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
1) Pela assinatura conjunta de dois dos seus administradores;
2) Pela assinatura de um dos membros do conselho de administra-

ção e de um procurador com poderes bastantes;

3) Pela assinatura de um ou mais mandatários, em conformidade
com os respectivos instrumentos de mandatos;

4) Pela assinatura de um só administrador em quem tenham sido
delegados, nos termos consentidos por lei, poderes suficientes dentro
dos limites dessa delegação;

5) Pela assinatura de um só mandatário a quem tenham sido confe-
ridos poderes bastantes para o efeito e de acordo com esses poderes;

6) Para a prática de actos de mero expediente, será bastante a
assinatura de um administrador ou de um procurador ou mandatário
da sociedade.

ARTIGO 18.º

O conselho de administração reunirá com a periodicidade prevista
na lei, podendo qualquer administrador fazer-se representar por ou-
tro, em qualquer reunião, mediante simples carta dirigida ao presiden-
te, mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
de uma vez.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que deve
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais e con-
ta, eleito em assembleia geral pelo período de três anos reelegíveis
uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros líquidos de cada exercício, depois de retiradas as
importâncias legalmente exigidas para a constituição ou reintegração
da reserva legal terão a aplicação que a assembleia geral deliberar por
maioria simples.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia ge-
ral resolverá sobre a conveniência e oportunidade de serem consti-
tuídas, reforçadas ou reduzidas reservas destinadas à estabilização de
dividendos.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de 75% do capital realizado.

2 � Se a deliberação a que se refere o número anterior não vier a
ser tomada por falta de quórum, a assembleia poderá, em Segunda
convocação, reunir com qualquer número de accionistas, mas a deli-
beração só será válida se for aprovada por, no mínimo, 75% dos votos
emitidos.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
feita extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária consti-
tuída pelos membros em exercício do conselho de administração.

ARTIGO 23.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergente ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da Comarca do Montijo, com expressa renún-
cia a qualquer outro.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados, com dispensa de caução, para o
triénio de 2001-2003, os seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Diogo Mendonça Rodrigues
Tavares, casado, residente na Avenida da Igreja, 39, 6.º, esquerdo,
Lisboa; secretários � Maria da Conceição Mendonça Tavares, viúva,
residente na Avenida de João de Deus, 13, Montijo e Maria Mendon-
ça Tavares de Sousa Pimenta, solteira, maior, residente na Avenida
de João de Deus, 13, no Montijo.

Conselho de administração: presidente � Riaze Hussein Idris Karim
Vakil, casado, residente no Alto Carvalhão, 5, 4.º, esquerdo, Lisboa;
vogais � António Luís de Mendonça Tavares, casado, residente na
Avenida de João de Deus, 13, Montijo e Luís Filipe de Oliveira Sampaio
Semedo, divorciado, residente na Rua de Francisco Xavier, 80, 2.º,
Pinhal Novo, Palmela.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara dos Revisores
Oficiais de Contas sob o número 149, com sede na Rua da Anchieta,
5, 3.º, em Lisboa, representada pelo Dr. Lázaro Oliveira Brito, revi-
sor oficial de contas n.º 850, residente na Avenida de Paris, 7, 2.º,
esquerdo, Lisboa; suplente � Dr. José Pinto Baltazar, casado, revisor
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oficial de contas n.º 419, residente na Rua do Professor Reinaldo dos
Santos, 21, 4.º, direito, Lisboa.

2 � Fica desde já, o conselho de administração, autorizado a pro-
ceder ao levantamento do capital social depositado, a fim de dar
imediato início aos negócios sociais, ratificando desde já todos os actos
e contratos, assinados pelo administrador único, que tivessem sido
feitos em nome da sociedade.

Está conforme com o original.

10 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144454

HORTOFLORICULTURA, PLANTAS DA PRIMAVERA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2842/
20020514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020514.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 14 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compareceu como
outorgante Ana Maria da Arranca Faustino, divorciada, segundo decla-
rou, natural da freguesia de Canha, concelho do Montijo, residente na
Avenida da Misericórdia, 28-D, rés-do-chão, Vendas Novas.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição da sua carta de
condução n.º E-244582, emitida pela Direcção-Geral de Viação, de
Évora, em 16 de Março de 2001.

Pela outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é a única sócia, que se rege pelas cláu-
sulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Hortofloricultura, Plan-
tas de Primavera, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Arieiro, Taipadas,
freguesia de Canha, concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de hortoflo-
ricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

A gerente fica desde já, autorizada a levantar o capital social, de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme com o original.

11 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144452

BARATA & GOMES, L.DA

Sede: lugar da Lançada, Sarilhos Grandes, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 832/
790620; identificação de pessoa colectiva n.º 500761558; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/20020525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 150 000 euros, correspondente à soma de cinco quotas: uma do
valor nominal de 50 750 euros, pertencente à sócia Maria do Carmo
Barata; uma do valor nominal de 48 000 euros e outra do valor no-
minal de 750 euros, ambas pertencentes ao sócio António Manuel
Barata da Cruz Gomes; uma do valor nominal de 48 750 euros, per-
tencente ao sócio João Barata da Cruz Gomes; e uma do valor nomi-
nal de 1750 euros, pertencente ao sócio António da Cruz Gomes.

12 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144478

CLÍNICA MÉDICA DR. RUI MANUEL PÓVOAS, L.DA

Sede: Montijo, Avenida do 25 de Abril, 29, 2.º, direito, C7

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2834/
20020502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 24 de Abril de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, compa-
receram como outorgantes:

1.º Dr. Rui Manuel Pinho Póvoas, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com a segunda outorgante, natural da freguesia de
Samouco, concelho de Alcochete e residente na Avenida do Infante
D. Henrique, 252, 1.º, direito, Montijo;

2.ª Natália Maria Carvalho Póvoas, casada no dito regime de bens,
com o primeiro outorgante, natural da freguesia e concelho do Montijo
e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 7329853, de 3 de Maio de
2000 e 9600965, de 22 de Fevereiro de 2000, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dr. Rui Manuel
Póvoas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 25 de Abril, 29,
2.º, direito, C7, freguesia e concelho do Montijo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de prática clínica em
ambulatório, actividades de enfermagem, análises clínicas, fisioterapia,
massagem, ginástica médica, terapia ocupacional, preparação do parto,
sinesioterapia respiratória, dietética e medicina do trabalho.

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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, compete a sócios ou a não sócios, ficando
desde já nomeados gerentes, ambos os sócios, sendo necessária a in-
tervenção dos dois gerentes, para obrigar a 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.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 25 de Outubro de 2002 23 168-(107)

ARTIGO 6.º

É permitido aos sócios, praticarem em nome individual a activida-
de constante do objecto social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social, depo-
sitado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socieda-
de, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme com o original.

3 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144477

A. J. GALVÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Montijo, Avenida da Bela Vista, CCI 4207, Faias,
Santo Isidro de Pegões, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 93/
20020419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 93/20020419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 5 de Abril de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compare-
ceu como outorgante Alfredo José Clemente Galvão, que constitui a
sociedade comercial unipessoal por quotas, da qual é o único sócio e
que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. J. Galvão, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Bela Vista, CCI
4207, Faias, freguesia de Santo Isidro de Pegões, concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, instalação e manu-
tenção de produtos e equipamentos para agricultura, bem como, feitura
de plantações, prestação de serviços conexos e aluguer de máquinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

O gerente fica desde já, autorizada a levantar o capital social depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da so-
ciedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

17 de Junho de 1995. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144476

GAMAINVEST � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Largo dos Pescadores, 6, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1508/
20001010; identificação de pessoa colectiva n.º 503477974; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 9/20001228.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
5 000 000$ para 10 024 100$, sendo o aumento de 5 024 100$, to-
talmente realizado por conversão de suprimentos.

O capital foi redenominado para 50 000 euros, representado por
500 acções de 100 euros cada uma.

Artigo alterado: 4.º

17 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144283

CERÂMICA LUSITÂNIA COMERCIAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel Tiago, 113, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2573/
811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501189823; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 29/20011228.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, nomeou para gerentes pelo
período de 31 de Março de 2001 a 31 de Março de 2003, Emídio
Manuel da Costa Catum, Tiago Manuel da Nóbrega Themudo Gallego
e Teodoro Bartolomeu Gomes Alho.

Data: 28 de Março de 2001.

23 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144282

EURIA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Joaquim Serra, 161, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1819/
931206; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020717.

Certifico que foi registada a seguinte alteração parcial de pacto:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 1/20020717.
Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 1.º e 2.º
Denominação: EURIA � Sociedade Imobiliária, L.da

Sede: a mesma.
Objecto: Compra e venda de bens imobiliários e revenda dos adqui-

ridos para esse fim; empreendimentos e promoção de bens imobiliá-
rios e gestão de bens próprios.

A sociedade poderá participar noutras sociedades de responsabilidade
limitada e ilimitada, de objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, consórcios, associações em participação e semelhantes.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144281

QUINTA DO MONTE DOS NICOLAUS
SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Montijo, Rua do 1.º de Maio, Pegões-Gare

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2845/
20020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos
seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Abril de 2002, no Cartório Notarial do Montijo,
perante mim, Maria de Fátima Catarino Duarte, notária do referido
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.ª Ermelinda Marques Galvão Pontes, viúva, natural da freguesia
de Cabrela, concelho de Montemor-o-Novo e residente na Rua do 1.º
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de Maio, em Pegões-Gare, concelho do Montijo, com o número fis-
cal 101406630;

2.ª Carina Alexandra Marques Gonçalves, solteira, maior, natural
da freguesia e concelho do Montijo e residente na mesma morada da
primeira outorgante, com o número fiscal 210341998.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus bilhe-
tes de identidade n.os 2388396, de 11 de Fevereiro de 1993 e
12271339, de 5 de Junho de 1998, ambos emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Declararam as outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusu-
las e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Quinta do Monte dos Nicolaus � So-
ciedade Agrícola, L.da, e tem a sua sede social na Rua do 1.º de Maio,
em Pegões-Gare, freguesia de Pegões, concelho do Montijo.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a sociedade pode estabelecer sucursais, agências ou outras for-
mas de representação, onde e quando entender conveniente.

2.º

O objecto da sociedade consiste na agricultura, pecuária e presta-
ção de serviços relacionados com agricultura e florestas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e correspondente à soma de duas quotas: sendo uma de
4750 euros, pertencente à sócia Ermelinda Marques Galvão Pontes; e
outra de 250 euros, pertencente à sócia Carina Alexandra Marques
Gonçalves.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia
Ermelinda Marques Galvão Pontes e do não sócio Mário Marques
Gonçalves Pontes, solteiro, maior e residente na Rua do 1.º de Maio,
em Pegões-Gare, concelho do Montijo, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas, depende do consentimento da sociedade, à qual
é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos restan-
tes sócios em segundo lugar.

6.º

A sociedade pode amortizar as quotas, se estas forem arroladas,
arrestadas ou penhoradas.

1 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço
aprovado e o respectivo valor será pago em quatro prestações tri-
mestrais e sucessivas.

2 � A amortização torna-se eficaz com a comunicação por escri-
to ao sócio excluído.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedade com objecto
diferente e em sociedade reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda, proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição da sociedade, registo e outras.

Está conforme com o original.

11 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144379

ACCF � COMPRA, VENDA E REVENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Faro, 15, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2359/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504488724; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 72/20011227.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, redenominou o capital para
99 759,56 euros, representado por quatro quotas, uma de cada um dos sócios.

Artigo alterado: 3.º
Foi feito o depósito das contas referentes ao ano de 2000.

16 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144359

F. A. E F. P. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Rua de Sebastião da Gama, 88, Bairro do Areias, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2358/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504367757; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 74/20011227.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, totalmente
realizado em dinheiro.

O capital foi redenominado para 5000 euros, representado por duas
quotas de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

Artigo alterado: 3.º
Foi feito o depósito da prestação de contas referentes ao ano de

2000.

16 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144357

MONTITERRAS � SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS, S. A.

Sede: Rua de Manuel Tiago, 113, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 920/
820311; identificação de pessoa colectiva n.º 501257802; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 1/20020527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação dos corpos gerentes para o quadriénio de 2002 a 2005, nos
termos seguintes:

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 1/20020527.
Nomeação dos corpos gerentes para o quadriénio de 2002-2005.
Conselho fiscal: presidente � Aurélio Alves Dias, casado, residen-

te em Montijo, Rua das Papoilas, 325, rés-do-chão; vogais � Vítor
Manuel Cavaco Correia, casado, residente em Montijo, Avenida de
Barbosa du Bocage, lote 29; e, Dr. José Faustino Ferreira Lopes, re-
visor oficial de contas, casado, residente em Lisboa, Rua de António
Saúde, 18, 4.º, D; vogal suplente � Dr. Manuel Joaquim Ramos Vaz,
revisor oficial de contas, residente em Algés, Avenida das Túlipas,
10, rés-do-chão, B, Miraflores.

Conselho de administração: presidente � Emídio Manuel da Costa
Catum, casado, residente na Rua do Pintor Augusto Júlio, lotes 15 e
16, Setúbal; vice-presidente � Carlos Manuel Castanheiro da Costa,
casado, residente em Montijo, Avenida do 25 de Abril, 23, 4.º; vo-
gal � Manuel Simplício Chalaça Varandas, solteiro, maior, residente
em Montijo, Rua de José Ladislau de Sousa, 143, 2.º, esquerdo.

Está conforme com o original.

16 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000144354

PALMELA

BIBI DECORAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida do Maestro Ferrer Trindade, lote 130-131,
rés-do-chão, B, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2442/
20020719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020719.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, Maria Edviges Neto Ribeiro Matos
Martins, casada com José Fernando Lopes Martins, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua do Maestro Ferrer Trinda-
de, lote 130-131, rés-do-chão, B, Aires, Palmela, foi registada a es-
critura, de onde consta a constituição da sociedade comercial
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unipessoal por quotas, com a denominação em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Bibi Decorações,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Maestro Ferrer
Trindade, lote 130-131, rés-do-chão, B, Aires, freguesia e concelho
de Palmela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação e ex-
portação de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente á sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem á sócia,
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001644485

HORTALMADA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Brejos de Carreteiros, CCI 19705, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2443/
20020722; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020722.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre José Manuel dos Santos, divor-
ciado, residente em Brejos de Carreteiros, CCI 19705, Quinta do Anjo,
Palmela e Célia Maria Lúcio dos Santos Bento, casada com José João
Cardoso de Oliveira Bento, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Ribatejo, 178, 3.º, direito, Montijo, foi deposita-
da a escritura de constituição da sociedade comercial por quotas com
a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HORTALMADA � Comércio de
Produtos Agrícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Brejos de Carreteiros, CCI
19705, Quinta do Anjo, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na cultura e comércio de produtos
agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente ao sócio José Manuel dos Santos; e
uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Célia Maria
Lúcio dos Santos Bento.

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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Manuel dos Santos.

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.

17 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001644396

SOCIEDADE PANIFICADORA DA CARREGUEIRA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 8, Carregueira, Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2445/
20020726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020726.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre António Manuel Barbosa Coe-
lho, casado com Maria de Lurdes Lopes Figueiredo Coelho, no regi-
me da comunhão geral e Anabela Miranda Coelho Lourenço, casada
com João Manuel Gomes Lourenço, no regime da comunhão geral,
foi depositada a escritura onde consta a constituição de uma socieda-
de comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Panificadora da
Carregueira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 8,
Carregueira, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de pão e produtos afins.

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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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
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.

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.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de
Sousa Abundância Borges. 2001644612

SINES

OBRIPINTA � REVESTIMENTO E PINTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Manuel da Fonseca, 3, rés-do-chão, frente, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 701/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504690817; data
da apresentação: 20020701.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, bem como a acta
da assembleia geral que as aprovou, realizada em 15 de Março
de 2002.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144626

LUÍS PLÁCIDO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Floresta, 39, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 728/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505248298; data
da apresentação: 20020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, bem como a acta
da assembleia geral que as aprovou, realizada em 15 de Março
de 2002.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144623

OFICINA ESTEVAM � REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO
E COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zil 2, lote 1163, Rua M, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 600/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504089625; data da
apresentação: 20020701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, bem como a acta
da assembleia geral que as aprovou, realizada em 15 de Março
de 2002.

23 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144619

SINESCABO � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 110, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 627/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504179179; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, bem como a acta
da assembleia geral que as aprovou, realizada em 12 de Março
de 2002.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144615

SANTOS & BARROS, L.DA

Sede: Rua de Pêro de Alenquer, 17, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 325/
900809; identificação de pessoa colectiva n.º 502480742; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144608

FIGUEIREDO & IRMÃOS � PASTELARIAS, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 373/
20020492; identificação de pessoa colectiva n.º 502785845; data
da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144603

STRAVADITA � COMÉRCIO DE ROUPA, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 26, loja 1-B, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 722/
20001003; identificação de pessoa colectiva n.º 505092328; data
da apresentação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144598

A. C. CAETANO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, 16, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 636/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 501956310; data da
apresentação: 20020626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 26 de Março de 2002.

13 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000144595
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