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ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PARTE A

1. Concursos públicos

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial

Anúncio

Concurso público internacional n.º 8/INT/2003 � aquisição
de 26 000 camisas azuis com manga para masculino e
feminino e 18 500 camisas azuis meia manga para mas-
culino e feminino.

(artigo 87.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Direcção adjudicante � Direcção Nacional da Polícia de Se-
gurança Pública, com endereço na Travessa da Fábrica dos Pentes,
22, 1269-003 Lisboa (telefone: 213703974; e fax: 213860132).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço ou bem, com referência à
Classificação Estatística de Produtos por Actividade a que se
refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de
29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alte-
rado pelo Regulamento (CE), n.º 123/98, do Conselho, de
16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, de 22 de Junho de 1998, a categoria é a seguinte:
(CPV � 18.23.21 e 18.23.23);

b) Quantidade de bens � conforme lista anexa ao caderno de
encargos, programa e regulamento do concurso.

3 � Local de entrega � os bens deverão ser entregues, livre de
quaisquer encargos, no depósito de material do Departamento de
Equipamento e Fardamento da P. S. P. em Torres Novas, Porto e
Lisboa.

4 � Duração do contrato � o contrato será executado nos anos
económicos de 2003 e 2004.

5 � Propostas variantes � não são admitidas propostas variantes
nem propostas que envolvam alterações de cláusulas do caderno de
encargos.

6 � Apreciação das condições de carácter profissional, técnico e
económica os elementos e formalidades que os concorrentes devem
preencher � são os requisitos exigidos no caderno de encargos e pro-
grama do concurso.

7 � Agrupamento de concorrentes � é permitida a apresentação
de propostas por um agrupamento de concorrentes, o qual deve assu-
mir a forma jurídica exigida no programa do concurso, quando lhe for
adjudicado o contrato.

8 � O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-
-se patentes no Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial,
na Repartição de Contratos, Aquisições e Património da DN/PSP, si-
tuado na morada anteriormente indicada, onde poderá ser consultado

todos os dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 às
16 horas, desde a data do respectivo anúncio até ao dia e hora do
acto público do concurso, ou obtidas cópias mediante pré-pagamento
de € 49,88.

9 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser en-
tregues ou enviadas as propostas � Departamento de Gestão Finan-
ceira e Patrimonial da PSP, situado na Travessa da Fábrica dos Pen-
tes, 22, 3.º, 1269-003 Lisboa.

b) Hora e data limites para a entrega das propostas � as propos-
tas bem como os documentos referidos no programa do concurso
devem ser apresentados até às 16 horas e 30 minutos do dia 11 de
Março de 2003.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e documentos
que as acompanham � as propostas bem como os documentos que as
acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa, ou, não o
sendo, devem ser acompanhados de tradução devidamente legalizada
e em relação à qual o concorrente declara aceitar a sua prevalência,
para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

10 � Abertura de propostas:

a) Data e local � o acto público do concurso terá início pelas
10 horas do dia 12 de Março de 2003, no Departamento de
Gestão Financeira e Patrimonial da DN/PSP, sito na Tra-
vessa da Fábrica dos Pentes, 22, 3.º, 1269-003 Lisboa;

b) Assistência � ao acto público pode assistir qualquer interes-
sado, apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus
representantes, devidamente credenciados.

11 � Critérios de adjudicação:

1 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta econo-
micamente mais vantajosa, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, tendo
em conta os seguintes factores por ordem decrescente de im-
portância:

Qualidade � 50%;
Preço � 40%;
Prazo de entrega � 10%.

2 � Até ao termo do segundo terço do prazo fixado no n.º 1 do
artigo 6.º do programa do concurso, o júri deve definir a pon-
deração a aplicar aos diferentes elementos que interferem no
critério de adjudicação referido no número anterior;

3 � Os interessados podem solicitar cópia da acta do júri que
define a ponderação referida no número anterior, inclusivé no
decurso do acto público a que se referem os artigos 12.º e se-
guintes do programa do concurso.

12 � Validade das propostas � os concorrentes ficam obrigados a
manter as suas propostas até 30 de Abril de 2003.

13 � Caução � a entidade sobre a qual recaia despacho de adjudi-
cação obriga-se à prestação de caução no valor de 5% do valor global
da adjudicação, com exclusão do IVA.

14 � Não houve publicação de anúncio indicativo do presente
concurso.

15 � Contrato a celebrar � o contrato a celebrar não é abrangido
pelo acordo sobre contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/
800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Ofi-
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cial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de
1994.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias e no Diário da República � 15 de Ja-
neiro de 2003.

17 � Data da recepção do anúncio no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias e na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 15
de Janeiro de 2003.

15 de Janeiro de 2003. � O Director Nacional da PSP, Juiz de
Desembargador, Mário Belo Morgado. 3000085437

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Vila Real

Anúncio

Concurso público para trabalhos de concepção n.º 1/2003 �
elaboração do projecto do Centro de Saúde de Alijó

1 � Entidade adjudicante � Administração Regional de Saúde do
Norte, Sub-Região de Saúde de Vila Real, sita na Rua de Miguel Torga,
12-F, 5000-524 Vila Real (telefone: 259302270; fax: 259373769).

2 � Descrição do projecto � projecto do edifício destinado à ins-
talação do Centro de Saúde de Alijó, com uma área bruta de construção
prevista de 1328 m2 e um custo estimado de construção de € 964 600.

3 � Tipo de concurso � o concurso é público, nos termos do ar-
tigo 168.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, sendo os projec-
tos apresentados de forma anónima.

4 � Data e hora limites para a recepção dos projectos � os pro-
jectos podem ser apresentados até às 16 horas do 45.º dia após a
publicação deste anúncio no Diário da República.

5 � (Não aplicável.)
6 � Profissões específicas de que os concorrentes devem ser titu-

lares � os concorrentes devem possuir as habilitações profissionais e
ser membros de organizações profissionais específicas para a elabora-
ção dos respectivos projectos, bem como apresentarem uma equipe
projectista, abrangendo no mínimo os responsáveis pela coordenação
do projecto, coordenação de segurança e saúde, arquitectura, funda-
ções e estruturas, instalações e equipamentos de águas e esgotos, ins-
talações e equipamentos eléctricos, telefónicos, de segurança e infor-
mática, instalações e equipamentos mecânicos, instalações e
equipamentos de gás e arranjos exteriores.

7 � Critérios de apreciação dos trabalhos e sua ordenação � os
trabalhos serão apreciados de acordo com os seguintes critérios, pon-
derados pelos seguintes factores:

a) Solução arquitectónica do estudo apresentado, avaliada em
função da qualidade estática, da qualidade da estrutura funci-
onal, articulação dos espaços, da inserção e integração am-
biental e da área bruta de construção (peso 90);

b) Compatibilização da estimativa do custo total da obra refe-
ridas na solução proposta, com a estimativa de tecto orça-
mental estabelecida pela entidade adjudicante (peso 10).

8 � As deliberações do júri sobre a hierarquização ou sobre a qua-
lificação com inaceitáveis dos projectos ou planos têm carácter vin-
culativo.

9 � Número e valor dos prémios a atribuir � aos concorrentes
classificados do primeiro ao terceiro lugar, são atribuídos os prémios
a seguir indicados:

1.º classificado � € 4150;
2.º classificado � € 3300;
3.º classificado � € 2500.

10 � Nada a referir.
11 � Os vencedores não adquirem o direito à celebração de um

contrato na sequência do concurso.
12 � a) Data, hora e local do acto público de abertura dos invó-

lucros � terá lugar pelas 11 horas do primeiro dia útil que se seguir
ao termo do prazo referido no n.º 4, no serviço e morada indicado no
n.º 1.

b) Nome, endereço do serviço, local e horário em que podem ser
examinados ou pedidos o processo de concurso e documentos com-
plementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças � no serviço
e morada indicados no n.º 1, todos os dias úteis das 9 horas e 30
minutos às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 17 horas, desde

a data da publicação do anúncio, até ao dia e hora do acto público de
abertura dos invólucros.

c) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixadas
para o fornecimento do processo de concurso e documentos comple-
mentares � o custo das cópias do processo de concurso e documen-
tos complementares é de € 50, IVA incluído, e o seu fornecimento
far-se-á no prazo máximo de seis dias úteis após a data de recepção
do pedido, contra pagamento em numerário ou cheque visado.

d) Valor dos honorários em caso de adjudicação do projecto � o
valor dos honorários de projecto será calculado de acordo com as
instruções para o cálculo de honorários referentes aos projectos de
obras públicas aprovadas pela Portaria de 7 de Fevereiro de 1972,
publicada no Diário do Governo, 2.ª série, n.º 35, de 11 de Fevereiro
de 1972, e posteriores actualizações, tomando-se como base para o
cálculo de honorário a considerar para a celebração do contrato a
aplicação do guião de honorários que integra o processo de concurso
à estimativa de custo da obra apresentada na proposta.

e) Valor da caução em caso de adjudicação do projecto � o valor
da caução é de 5% do valor total do contrato e será prestado por
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Esta-
do, ou mediante garantia bancária, ou ainda por seguro caução, nos
termos dos artigos 69.º e 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

13 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 8 de Janeiro de 2000.

14 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 13 de Janeiro de 2003.

8 de Janeiro de 2002. � O Coordenador da Sub-Região de Saúde de
Vila Real, Álvaro Redondo Moreira de Sousa. 1000181575

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de São José

Anúncio

Para os devidos efeitos, e considerando o estipulado no n.º 3 do
artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, comunica-se
que por despacho de 13 de Novembro de 2002, do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde, foi considerado anulado o proce-
dimento concursal em causa, nos termos do artigo 135.º do Código
do Procedimento Administrativo.

Nos termos do n.º 4 do artigo 58.º do já citado diploma legal, foi
dado conhecimento a todos os concorrentes.

Foi considerado anulado o concurso:

Concurso público n.º 1-0.0007/01 � prestação de serviços de
alimentação a doentes e pessoal do Hospital de São José, du-
rante o ano 2002, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 273, de 24 de Novembro de 2001.

Este aviso foi enviado para publicação do Diário da República,
em 14 de Janeiro de 2003.

14 de Janeiro de 2003. � A Chefe de Repartição, Zélia Rodrigues.
3000085161

Hospital Geral de Santo António

Anúncio

Concurso público n.º 110033/2003

(nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Hospital Geral de Santo António,
S. A., com sede no Largo do Professor Abel Salazar, 4090-001 Porto
(telefone: 222059857; fax: 222056676).

2 � Objecto do concurso público � nutrição entérica.
a) Descrição e categoria dos bens � categoria 24.14.4 � de acordo

com a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (Regula-
mento da CEE n.º 3696/93, alterado pelo n.º 1232/98, de 17 de Ju-
nho).

b) Quantidade � constante de lista junta ao programa.
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
3 � Local de entrega � Hospital Geral de Santo António, S. A.
4 � Data limite da conclusão do fornecimento � 31 de Dezem-

bro de 2003.
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5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Propostas parciais � são admitidas propostas parciais.
8 � Alteração de cláusulas do caderno de encargos � não são per-

mitidas.
9 � Os concorrentes devem apresentar os documentos indicados

no n.º 3 do programa.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes �

a indicada no n.º 2.1 do programa.
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem

ser solicitados aos Serviços de Aprovisionamento da entidade referida
no n.º 1.

12 � a) As propostas devem ser entregues nos Serviços de Aprovi-
sionamento da entidade referida no n.º 1.

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 16 horas
do dia 20 de Fevereiro de 2003.

c) As propostas devem ser redigidas na língua portuguesa e acom-
panhadas dos documentos referidos.

13 � Abertura das propostas � o acto de abertura das propostas
terá lugar às 10 horas de 21 de Fevereiro de 2003 e a ele podem
assistir as pessoas referidas no artigo do Decreto-Lei n.º 197/99.

14 � Critérios de adjudicação � os indicados no n.º 6 do progra-
ma.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter a sua proposta pelo prazo de 60 dias, contados a
partir do dia do acto de abertura das propostas. Este prazo considera-
-se prorrogado por mais 60 dias, se nada for requerido em contrário
pelos concorrentes.

16 � Prestação da caução � nos termos do artigo 5.º do caderno
de encargos.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Janeiro de 2003.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 13 de Janeiro de 2003.

A Administradora, Daniela Maia. 3000085116

Anúncio

Concurso público n.º 110034/2003

(nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho)

1 � Entidade adjudicante � Hospital Geral de Santo António,
S. A., com sede no Largo do Professor Abel Salazar, 4090-001 Porto
(telefone: 222059857; fax: 222056676).

2 � Objecto do concurso público � medicamentos correctivos
volémia � formas orais.

a) Descrição e categoria dos bens � categoria 24.42.2 � de acordo
com a Classificação Estatística de Produtos por Actividade (Regula-
mento da CEE n.º 3696/93, alterado pelo n.º 1232/98, de 17 de Ju-
nho).

b) Quantidade � constante de lista junta ao programa.
c) Natureza do contrato a celebrar � aquisição de bens.
3 � Local de entrega � Hospital Geral de Santo António, S. A.
4 � Data limite da conclusão do fornecimento � 31 de Dezem-

bro de 2003.
5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Propostas parciais � são admitidas propostas parciais.
8 � Alteração de cláusulas do caderno de encargos � não são per-

mitidas.
9 � Os concorrentes devem apresentar os documentos indicados

no n.º 3 do programa.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes �

a indicada no n.º 2.1 do programa.
11 � a) O programa do concurso e o caderno de encargos podem

ser solicitados aos Serviços de Aprovisionamento da entidade referida
no n.º 1.

12 � a) As propostas devem ser entregues nos Serviços de Apro-
visionamento da entidade referida no n.º 1.

b) Data limite para apresentação das propostas � até às 16 horas
do dia 24 de Fevereiro de 2003.

c) As propostas devem ser redigidas na língua portuguesa e acom-
panhadas dos documentos referidos.

13 � Abertura das propostas � o acto de abertura das propostas
terá lugar às 10 horas de 25 de Fevereiro de 2003 e a ele podem
assistir as pessoas referidas no artigo do Decreto-Lei n.º 197/99.

14 � Critérios de adjudicação � os indicados no n.º 6 do pro-
grama.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter a sua proposta pelo prazo de 60 dias, contados a
partir do dia do acto de abertura das propostas. Este prazo considera-
-se prorrogado por mais 60 dias, se nada for requerido em contrário
pelos concorrentes.

16 � Prestação da caução � nos termos do artigo 5.º do caderno
de encargos.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Janeiro de 2003.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 13 de Janeiro de 2003.

A Administradora, Daniela Maia. 3000085114

Hospital de Santa Maria

Anúncio

Concurso público n.º 210/2003-IE � fornecimento
de ecógrafo de gama alta

De harmonia com o disposto no artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo II do mesmo diploma, torna-
-se público que se encontra aberto o seguinte concurso:

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital de San-
ta Maria, Avenida Professor Egas Moniz, 1649-035 Lisboa, Portugal
(telefone: 217805330; fax: 217805605).

2 � Objecto do concurso:

a) Procedimento de adjudicação � concurso público nos termos
do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

b) Tipo de contrato � compra de bens;
c) Descrição e categorias dos bens � fornecimento de ecógrafo

de gama alta, CPV (33112100-9) com referência à Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere
o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado
pelo Regulamento CE n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, de 22 de Junho de 1998.

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

4 � Duração do contrato � o contrato vigorará desde a data da
sua assinatura até ao termo do prazo que vier a ser estabelecido para
fornecimento e instalação do equipamento.

5 � (Não se aplica.)
6 � (Não se aplica.)
7 � Não são admitidas propostas parciais.
8 � Propostas variantes � não são admitidas alterações às cláu-

sulas do caderno de encargos. São admitidas propostas variantes/al-
ternativas.

9 � Condições mínimas � os elementos necessários à apreciação
da capacidade profissional, técnica e financeira, são os exigidos no
artigo 10.º do programa do concurso.

10 � Forma jurídica de agrupamento � podem apresentar-se a
concurso agrupamentos de empresas, sem que entre elas existam qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas
do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercí-
cio da actividade e que declarem a intenção de se associarem, antes da
celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � Pedido de documentos:

a) O programa e o caderno de encargos do concurso, estão
patentes na secretaria do Serviço de Aprovisionamento, sito
na morada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados ou
adquiridos, todos os dias úteis, entre as 9 e as 12 horas e
entre as 14 e as 16 horas;
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b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos �
até ao último dia do prazo para entrega das propostas, de-
vendo o pedido de envio de documentos ser feito cinco dias
úteis antes do termo do prazo para entrega das propostas;

c) As peças patentes a concurso podem ser adquiridas mediante
o pagamento de € 25 (com IVA incluído), em numerário ou
cheque, por guia, na tesouraria dos Serviços Financeiros sita
na morada indicada no n.º 1.

12 � Prazo de entrega das propostas:

a) As propostas devem ser entregues em mão ou enviadas por
carta registada com aviso de recepção, para a secretaria ge-
ral da entidade referida no n.º 1, todos os dias úteis entre as
9 e as 12 horas e entre as 14 e as 16 horas;

b) As propostas deverão obrigatoriamente ser entregues até às
16 horas do 16.º dia posterior à data da publicação deste
anúncio no Diário da República, ou caso o termo do prazo
coincida com sábado, domingo ou feriado, até às 16 horas
do dia útil imediatamente a seguir (artigo 95.º, n.º 4 do De-
creto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho);

c) As propostas e todos os documentos que a acompanham
devem ser redigidos em língua portuguesa, ou não sendo,
devem ser acompanhados de tradução devidamente legali-
zada.

13 � Acto público de abertura:

a) O acto público de abertura das propostas terá lugar no 1.º
dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das
propostas, às 10 horas no Serviço de Aprovisionamento do
Hospital de Santa Maria, sito na morada referida no n.º 1;

b) Pode assistir ao acto público, qualquer interessado, apenas
podendo intervir os concorrentes e os seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Critério de adjudicação � a adjudicação será feita à propos-
ta economicamente mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes fac-
tores por ordem decrescente da sua importância:

a) Características técnicas � 40%;
b) Preço � 30%;
c) Prazo de garantia e condições de assistência técnica � 15%;
d) Prazo de entrega e instalação � 10%;
e) Condições de pagamento � 5%.

15 � Validade das propostas � mínimo 60 dias contados a partir
da data do acto público de abertura.

16 � Prestação de caução e prazo de pagamento:

a) Cauções e garantias exigidas � o adjudicatário garantirá por
caução no valor de 5% do preço total do fornecimento (com
exclusão do IVA), o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato;

b) Modalidades de financiamento e de pagamento � o paga-
mento será efectuado no prazo de 90 dias após a recepção
das respectivas facturas, e será financiado pelo orçamento
ordinário do Hospital de Santa Maria.

17 � O presente concurso não foi objecto de anúncio indicativo.
18 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo acordo

sobre contratos públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 14 de
Janeiro de 2003.

20 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, e no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias � 14 de Janeiro de 2003.

14 de Janeiro de 2003. � A Administradora do Serviço de Apro-
visionamento, Maria do Carmo Ferreira. 3000085172

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No Diário da República , 3.ª série, n.º 302, de
31 de Dezembro de 2002, a p. 28 050, foi publicado com inexactidão
o anúncio do Hospital de São Teotónio � Viseu. Assim, rectifica-se
que na alínea b) do n.º 12 onde se lê «dia 18 de Dezembro de 2003»
deve ler-se «dia 18 de Fevereiro de 2003» e no n.º 13 onde se lê «19
de Fevereiro de 2002» deve ler-se «19 de Fevereiro de 2003».

3000085206

Rectificação. � No Diário da República , 3.ª série, n.º 276, de
29 de Novembro de 2002, a pp. 25 782 e 25 783, foi publicado com
inexactidão o anúncio da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental APPACDM de Mirandela. Assim, rectifi-
ca-se que no n.º 15 onde se lê «O prazo de garantia da obra é de cinco
dias» deve ler-se «O prazo de garantia da obra é de cinco anos».

3000085212
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE AVEIRO

Anúncio
Processo n.º 1138/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Tedimovel � Tectos Divisórias e Móveis, L.da

Requerida � Sir � Soc. Luso Brasileira de Restauração, L.da

Dr.ª Maria do Carmo Lourenço, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Aveiro:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Sir � Soc. Luso
Brasileira de Restauração, L.da, identificação fiscal n.º 502316772,
domicílio: Rua de Tenente Resende, 42, 3800 Aveiro, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 11 de Dezembro de 2002.

16 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria do Carmo
Lourenço. � A Oficial de Justiça, Luz Gorete Matos. 1000181111

TRIBUNAL DA COMARCA DE AVIS

Anúncio
Processo n.º 212/2002.
Falência (requerida).
Requerente � A Companhia de Crédito Predial Português, S. A.
Requeridos � Maria João Teles Grilo Paula Pais e outro(s).

Dr.ª Marta Isabel Lopes Carvalho, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Avis:

Faz saber que são citados os credores do requerida requerida: Maria
João Teles Grilo Paula Pais, estado civil: divorciada, domicílio: Rua
de Fernando José Moura Neves Costa, 40, 7480-296 Ervedal; reque-
rida: Rita Margarida Teles Grilo Paula Pais, estado civil: casada, iden-
tificação fiscal n.º 139579087, bilhete de identidade: 1017833, do-
micílio: Rua de Fernando José Moura Neves Costa, 40, 7480-296
Ervedal; requerido: João Manuel Valerio Branco, estado civil: desco-
nhecido, identificação fiscal n.º 187668469, bilhete de identidade
n.º 8037702, domicílio: Estrada Nacional 18, 7100-075 Estremoz;
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo ofe-
recer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 12 de Dezembro de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Marta Isabel Lopes
Carvalho. � A Oficial de Justiça, Ana Rosa Olaia. 3000083500

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ESPOSENDE

Anúncio
Processo n.º 813/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Abel Fernando da Silva Magalhães e outro(s).
Requerida � E. T. M. � Empresa Têxtil de Malhas, L.da

Dr.ª Paula Cardoso, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal de Espo-
sende:

Faz saber que são citados os credores da requerida: E. T. M. � Em-
presa Têxtil de Malhas, L.da, identificação fiscal n.º 504658972, do-
micílio: Bouro, Gandra, Pavilhão 8-H, 4740 Esposende, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a

contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

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

10 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Paula Cardoso. �
A Oficial de Justiça, Lurdes Costa. 3000084989

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ÉVORA

Anúncio
Processo n.º 1006/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Hotéis Plasa, S. A.
Requerida � Évoratur � Viagens e Turismo, L.da

Dr.ª Ana Mafalda dos Santos, juíza de direito do 2.º Juízo Cível do
Tribunal de Instrução Criminal e Comarca de Évora:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Évoratur � Via-
gens e Turismo, L.da, identificação fiscal n.º 502238119, domicílio:
Rua de D. Augusto Eduardo Nunes, 20, 7000 Évora, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-
-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra
providência da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 21 de Novembro de 2002.

10 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Ana Maria dos San-
tos. � A Oficial de Justiça, Cecília Pacheco. 3000085247

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE ÍLHAVO

Anúncio

Processo n.º 1/03.7TBILH.
Falência (requerida).
Requerente � Elaborados Marusia, S. L.
Requerida � Sofimpe � Indústria de Pesca, L.da

O juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Comarca de Ílhavo:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Sofimpe � In-
dústria de Pesca, L.da, sede: Avenida dos Bacalhoeiros, 226, 2.º, di-
reito, 3830 Gafanha da Nazaré, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação
do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justifica-
rem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência da re-
querida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 2 de Janeiro de 2003.

7 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.) �
A Oficial de Justiça, Margarida Macário. 3000085258

4.A VARA CÍVEL DA COMARCA DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 2876/A/1994.
A. prestação de contas.
1.ª secção.

A Juíza de direito da 4.ª Vara Cível, 1.ª Secção da Comarca de Lisboa:

Faz saber que, por este tribunal correm éditos de 14 dias, que co-
meçarão a contar-se da data da segunda e última publicação do anún-
cio, notificando a falida: Gescon � Gabinete Est. Emp. Construção
Civil, L.da, e os credores Leasimo � Sociedade de Locação Financeira
e Mobiliária, S. A., representada pelo Dr. Francisco José Medeiros
Ferreira, Metalferro representada pelo Dr. Emanuel Castanheira e
Banco Comercial Português, S. A. � Soc. Aberta, representada por
António Joaquim Casanova, para no prazo de sete dias, se pronuncia-
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rem sobre a prestação de contas apresentada pelo liquidatário judicial
da falência.

Mais ficam advertidos de que os documentos se encontram à sua
disposição nesta secretaria.

12 de Novembro de 2002. � A Juíza de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) � O Escrivão-Adjunto, (Assinatura ilegível.) 3000085403

TRIBUNAL DA COMARCA DE NISA

Anúncio
Processo n.º 335/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa Económica Montepio Geral.
Requerida � Laura Ferreira Serralha.

Dr. Francisco José Rodrigues de Matos, juiz de direito em serviço na
Secção Única do Tribunal da Comarca de Nisa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Laura Ferreira
Serralha, estado civil: desconhecido, domicílio: Praça da República,
35, Nisa, 6050 Nisa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Dezembro de 2002.

20 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Francisco José
Rodrigues de Matos. � O Oficial de Justiça, José Dinis Gama Rea-
lista 3000085261

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Anúncio
Processo n.º 1013/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Sociedade de Calçado S-2, L.da, e outro(s).
Credor � Paraíso e Graça, L.da

São citados os credores de requerente: Sociedade de Calçado S-2,
L.da, identificação fiscal n.º 500923604, domicílio: Rua de Domingos
José da Costa, 3720 Oliveira de Azeméis, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 20 de Dezembro de 2002.

26 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito (de turno), João
Grilo. � A Oficial de Justiça, Paula Varejão. 3000084167

TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Anúncio
Processo n.º 1023/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ilhamac � Equipamentos p/ Construção Civil, L.da

Requerida � Xanatos & Xanatos � Empreiteiros, L.da

Dr. Manuel Figueiredo, juiz de direito da Secção Única do Tribunal de
Oliveira do Bairro:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Xanatos &
Xanatos � Empreiteiros, L.da, domicílio: Rua do Comércio,
Passadouro, Troviscal, Oliveira do Bairro, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios de pro-
va de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 2 de Dezembro de 2002.

7 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Figueiredo. �
A Oficial de Justiça, Maria de Lurdes Pinhal Marques.

1000182019

TRIBUNAL DA COMARCA DA PÓVOA DE LANHOSO

Anúncio
Processo n.º 804/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Gasminho � Distribuidora de Gás, L.da

Requerido � Fernando Gonçalves da Mota.

Dr. Herculano José R. Esteves, juiz de direito da Secção Única do
Tribunal da Comarca da Póvoa de Lanhoso:

Faz saber que são citados os credores do requerido: Fernando Gon-
çalves da Mota, comerciante, estado civil: desconhecido, identifica-
ção fiscal n.º 149995512, domicílio: Urb. Bouça dos Gordos, 22, Lugar
de Moinhos Novos, 4830 Póvoa de Lanhoso, para no prazo de 10
dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-
-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Novembro de 2002.

20 de Novembro de 2002. � O Juiz de Direito, Herculano José R.
Esteves. � O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 1000181557

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA
DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio
Processo n.º 1137/2002.
Processo especial recuperação empresa (apresentação).
Requerente � Celprinta � Indústrias Gráficas, L.da, e outro(s).
Efectivo com. credores � Rio Verde Carton, S. A. e outro(s).

São notificados os credores de requerente: Celprinta � Indústrias
Gráficas, L.da, domicílio: Lugar da Cruz, 4535 Santa Maria de Lamas,
desta comarca de Santa Maria da Feira, que por decisão de 27 de
Dezembro de 2002, proferida nos presentes autos, foi designado o dia
2 de Abril de 2003 pelas 14 horas para a realização da assembleia de
credores no edifício deste tribunal, como preceitua o disposto no ar-
tigo 28.º do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

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

Foi fixado em 90 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c) do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias, contados da publi-
cação do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na secretaria em
30 de Novembro de 2002, e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais
de expediente.

30 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Branca Macedo
Varela. � A Oficial de Justiça, Dores Vieira. 3000085011

TRIBUNAL DA COMARCA DA SERTÃ

Anúncio

Processo n.º 24/03.6TBSRT.
Falência (requerida).
Requerente � Elpor � Comércio e Indústrias Eléctricas, S. A.
Requerida � L. Martins & Ventura � Com. de Mat. Elec. Ilumina-

ção.

Dr. Gonçalo Ladeira da Cruz, juiz de direito do Tribunal do Trabalho
de Castelo Branco, e nomeado em regime de substituição no servi-
ço urgente do Tribunal da Comarca da Sertã:

Faz saber que são citados os credores da requerida: L. Martins &
Ventura � Com. de Mat. Elec. Iluminação, estado civil: desconheci-
do, domicílio: Rua de D. Nuno Álvares Pereira, 21 e 21-A, 6100-265
Cernache do Bonjardim, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
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10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 7 de Janeiro de 2003.

9 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Gonçalo Ladeira da
Cruz. � O Oficial de Justiça, Diamantino André. 3000085364

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 32/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerida � Comatril � Companhia Internacional de Máquinas de

Costura e Tricotar, S. A.

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

Faz saber que por sentença de 27 de Novembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Comatril �
Companhia Internacional de Máquinas de Costura e Tricotar, S. A.,
com sede na Rua de Oliveira Martins, 31-C, Lisboa, tendo sido fixado
em 0 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Fa-
lência.

29 de Novembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000085447

Anúncio
Processo n.º 385/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Antolini Luigi & C. S. P. A. e outro(s).
Requerida � Gespase � Gestão, Participações e Serviços, S. A.

Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribu-
nal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Gespase � Ges-
tão, Participações e Serviços, S. A., sede: Avenida da República, 27,
Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio da República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos
ou proporem qualquer outra providência diferente da requerida, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º,
n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência).

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

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

3000085360

Anúncio
Processo n.º 394/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Requerido � António Teles Nogueira.

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

Faz saber que são citados os credores do requerido: António Teles
Nogueira, residente na Rua das Oliveiras, 24, rés-do-chão, Loures, para
no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Repú-
blica, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos, devendo ofe-
recer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e
3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 13 de Dezembro de 2002.

19 de Dezembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000085262

Anúncio
Processo n.º 98/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Lazeite � Sociedade Comercial de Azeites do Lumiar,

S. A.
Requerida � Albino Gonçalves � Produtos Alimentares, L.da

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

Faz saber que por sentença de 8 de Janeiro de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Albino Gonçal-
ves � Produtos Alimentares, L.da, com sede na Rua de Pedro José
Pezarat, lote 23, loja 113, Chelas, 1900 Lisboa, tendo sido fixado
em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diá-
rio da República, o prazo para os credores reclamarem os seus cré-
ditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e)
do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

10 de Janeiro de 2003. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos Gon-
çalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000085476

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 700/2000.
Falência (requerida).
Requerente � C. R. S. Social de Lisboa e Vale do Tejo.
Requerida � Comercipol � Técnica e Equipamentos, L.da

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

Faz saber que por sentença de 30 de Outubro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida: Comer-
cipol � Técnica e Equipamentos, L.da, identificação fiscal
n.º 501092978, com sede na Póvoa da Galega, Milharado, Mafra, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Em-
presa e de Falência.

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

3000085457

Anúncio

Processo n.º 2/03.5TYLSB.
Falência (apresentação).
Requerente � Malas Princesa Gonçalves & Godinho, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerente: Malas Princesa
Gonçalves & Godinho, L.da, com sede na Rua de Cláudio Nunes, 77,
cave, 1500 Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10
dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio
no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

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

6 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000085200

Anúncio
Processo n.º 233/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Benção Souto & Silva, L.da

Requerida � Fabrifornos � Equip. Indústria Alimentar, L.da

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

Faz saber que por sentença de 6 de Janeiro de 2003, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de requerida: Fabrifornos �
Equip. Indústria Alimentar, L.da, identificação fiscal n.º 502289635,
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domicílio: Bairro Novo, caixa postal 103, Terrugem, 2710 Sintra,
tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente
anúncio no Diário da República, o prazo para os credores reclama-
rem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º,
n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de Recuperação da
Empresa e de Falência.

7 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000083570

Anúncio
Processo n.º 347-E/1999.
Prestação de contas (liquidatário).

Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito deste tribunal:

Faz saber que são os credores e a massa falida de Santos Xavier e
Fernandes, L.da, com sede na Calçada de Santo André, 33, 3.º, direito,
em Lisboa, notificados para no prazo de cinco dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquida-
tário (artigo 223.º, n.º 1 do Código dos Processos Especiais de Recu-
peração da Empresa e de Falência).

7 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000085442

Anúncio

Processo n.º 9/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente � Shell Portuguesa, L.da

Requerida � Transportes Sougo, L.da

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

Faz saber que são citados os credores da requerida: Transportes
Sougo, L.da, identificação fiscal n.º 503720216, domicílio: Tertir de
Alverca, Edifício Alverca, Gabinete 69, Vila Franca de Xira, 2615
Alverca do Ribatejo, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam
10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do anún-
cio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os seus
créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da reque-
rida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupera-
ção da Empresa e de Falência).

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

10 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000085240

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 376/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Companhia Geral de Crédito Predial Português, S. A.
Requeridos � Manuel Jesus Perez Andion e mulher, Maria Hermínia

Sousa Andion.

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores dos requeridos: Manuel Jesus
Perez Andion e mulher, Maria Hermínia Sousa Andion, com domicí-
lio: Alameda das Linhas de Torres, 61, 6.º, Lisboa, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem
oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os meios
de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos
Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 6 de Novembro de 2002.

16 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000085018

Anúncio
Processo n.º 414/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Vidipo � Comércio e Distribuição, L.da

São citados os credores da requerente: Vidipo � Comércio e Dis-
tribuição, L.da, com domicílio: Avenida Augusto Aguiar, 183, rés-do-
-chão, direito, 1050 Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorridos que
sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justificarem os
seus créditos ou proporem qualquer outra providência diferente da
requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que disponham
(artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recupe-
ração da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 16 de Dezembro de 2002.

23 de Dezembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima
Reis Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000085052

Anúncio
Processo n.º 684/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Totta & Açores, S. A.
Requerida � Monteverde � Confecções de Malhas de M. C. Vieira

Gomes, L.da

Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida: Monteverde �
Confecções de Malhas de M. C. Vieira Gomes, L.da, identificação fis-
cal n.º 501227482, com domicílio: Avenida 22 de Dezembro, 38, 1.º,
direito, freguesia de S. Julião, 2900 Setúbal, para no prazo de 10 dias,
decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição,
justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência
diferente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de
que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código dos Processos Espe-
ciais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Novembro de 2002.

8 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. � A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 3000085023

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

Anúncio
Processo n.º 64/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Manuel Alves de Carvalho e outro(s).
Requerido � Mário Jorge Pereira de Magalhães, residente na Traves-

sa António Ferreira Pinto, 71, Gueifães, Maia.

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

Faz saber que são citados os credores do requerido, para no prazo
de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio no Diário da República, deduzi-
rem oposição, justificarem os seus créditos, devendo oferecer logo os
meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 18 de Março de 2002.

2 de Janeiro de 2003. � A Juíza de Direito, Isabel Maria A. M.
Faustino. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000084801

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Aviso n.º 76/2002

1 � Torna-se público que por despacho do signatário, datado de
18 de Setembro de 2002, encontra-se aberto, concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar de fiel de armazém.
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2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Gerais � os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

b) Especiais � detenção de escolaridade obrigatória.

3 � Remuneração e condições de trabalho � o titular do lugar a
prover será remunerado pelo índice 137, escalão 1, constante do anexo
ao Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, a
que corresponde o vencimento ilíquido de € 425,15, acrescido da
remuneração complementar prevista na alínea a), n.º 2 do artigo 11.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de Abril, no valor
de € 46,64. As regalias sociais e condições de trabalhos respeitantes
ao lugar a prover são as legalmente previstas para os funcionários da
administração local.

4 � Conteúdo funcional do concurso � as funções a desempenhar
são as constantes do Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

5 � Categoria � fiel de armazém.
6 � Serviço � Departamento Técnico.
7 � Local de trabalho � município de Angra do Heroísmo.
8 � Prazo de validade � o concurso em causa caduca com o pre-

enchimento do lugar.
9 � Composição do júri do concurso:

Presidente � José Pedro Parreira Cardoso, vereador.
Vogais efectivos � Luís Elmiro Carreira Mendes, vereador, que

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Cé-
sar Augusto Brasil Barcelos, encarregado geral de pessoal ope-
rário.

Vogais suplentes � Jesuína Maria Barcelos Costa, técnica supe-
rior de 1.ª classe, e Cristina Fátima Vieira Alves Triguinho,
chefe da Secção de Aprovisionamento e Património.

10 � Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção.

10.1 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de duas
horas e será pontuada de 0 a 20 valores, sendo eliminatória caso a
classificação seja inferior a 9,5 valores. A prova em causa incidirá
sobre as matérias previstas na seguinte legislação que poderá ser con-
sultada no seu decurso pelos candidatos:

Regime jurídico de férias, faltas e licenças � Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
Decreto-Lei n.º 70-A/2001, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio; Estatuto disciplinar (parte refe-
rente aos deveres) � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Orgânica da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, de 11 de Abril de 2001;
e Regulamento do sistema de controlo interno, da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, aprovado por deliberação
camarária de 19 de Abril de 2002.

10.2 � A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

11 � Critérios � os critérios de apreciação e ponderação da pro-
va de conhecimentos, e da entrevista, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de actas das reuniões do júri do concurso, que serão facultadas aos
candidatos que as solicitem.

12 � Apresentação de candidaturas:
12.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente do júri e entregues pessoalmente no
Serviço de Pessoal da Câmara Municipal, sito no edifício dos Paços
do Município, à Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo, ou re-
metidas através do correio, sob registo e com aviso de recepção para
a morada supra mencionada.

12.2 � As candidaturas deverão conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência e número de telefone);

b) Identificação do lugar a que se candidata com referência ao
número e data da publicação do presente aviso no Diário da
República;

c) Declaração em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
relativa à situação precisa em que se encontra relativamente
a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

13 � Documentos a apresentar � o requerimento de admissão
deverá ser acompanhado sob pena de exclusão, da seguinte documen-
tação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte.

14 � Prazo para apresentação de candidaturas � 10 dias úteis,
contados do dia seguinte à data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

15 � Candidatos admitidos � será afixada para consulta, no ser-
viços de pessoal, a relação de candidatos admitidos.

16 � Candidatos excluídos � serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho.

17 � Realização das provas � os candidatos admitidos serão no-
tificados do dia da realização da prova de conhecimentos e da entre-
vista profissional de selecção nos termos do artigo 35.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � A lista de classificação final � será notificada aos candida-
tos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

19 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio
Humberto Rocha de Ávila. 1000182017

Aviso n.º 77/2002

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que por despacho do signatário de 20 de Dezembro, foram no-
meados Rui Fernando Medeiros da Silva e Teresa de Fátima Regalo
Bettencourt para a categoria de técnico de informática do grau 2.

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Sérgio
Humberto Rocha de Ávila. 1000182018

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso

Reclassificação profissional

Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães:

Torna público que, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e em cumprimento do seu despacho de 20 de Dezembro de
2002, e segundo o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi objecto de reclassificação
profissional o funcionário do quadro de pessoal deste município:

Manuel João Ferreira, chefe de secção, escalão 2, índice 350,
para técnico superior de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.

O candidato deverá aceitar o lugar nos 20 dias imediatos ao dia da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de vis-
to do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Eugénio
Rodrigo Cardoso de Castro. 3000085061
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CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ALENTEJO

Aviso

Concurso externo de ingresso, aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 146, de 27 de
Junho de 2002, para dois lugares de técnico de infor-
mática do grau 1, nível 1 (estagiário).

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de 19
de Dezembro de 2002, se procedeu à nomeação provisória, para o
lugar de técnico de informática do grau 1, nível 1 (estagiário), do
candidato que a seguir se menciona, no concurso referido em epígrafe
e cuja lista de classificação foi afixada no edifício dos Paços do Mu-
nicípio através do aviso de 23 de Dezembro de 2002:

Artur Miguel Aniceto Piedade.

Em obediência ao estabelecido no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá o candidato apresentar-se para
aceitar o lugar, no prazo de 20 dias a contar da publicação do respec-
tivo aviso no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de
Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
Não são devidos emolumentos.)

10 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís António
Pita Ameixa. 1000181561

CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE ALGODRES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da pre-
sidência datado de 2 de Janeiro de 2003, foi nomeado para a catego-
ria técnico de 1.ª classe (engenheiro técnico de produção animal),
João Manuel Pina Gomes, o qual deverá aceitar a nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário
da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, José Severino
Soares Miranda. 3000085031

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (AÇORES)

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo especialista

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 2 de Janeiro de 2003, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso, no
Diário da República, concurso interno de acesso geral o qual se des-
tina ao preenchimento de um lugar de assistente administrativo espe-
cialista, que se encontra vago no quadro de pessoal desta Câmara
Municipal.

2 � O presente concurso é aberto ao abrigo da legislação regula-
mentadora da matéria, designadamente o Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

3 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente ao pro-
vimento do lugar vago esgotando-se com o seu preenchimento.

4 � Requisitos de admissão:

Especiais � os definidos na alínea a), n.º 1, artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Formalização das candidaturas:
5.1 � Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser fei-

tos em papel adequado e conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço ou arquivo que o emitiu, residência, código
postal e telefone);

b) Concurso a que se candidata;
c) Habilitações literárias;

d) Experiência profissional com indicação das funções com mais
interesse para o lugar a que se candidata, menção expressa
da categoria, serviço a que pertence, natureza do vínculo e
antiguidade na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar para serem relevantes do seu mérito.

5.2 � Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Curriculum vitae detalhado e assinado pelo concorrente;
b) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence,

devidamente autenticado e actualizado, da qual conste, de
forma inequívoca, a natureza do vínculo, e a antiguidade na
função pública, bem como, a classificação de serviço obtida
nos últimos três anos.

5.3 � Os requerimentos deverão ser endereçados ao presidente da
Câmara Municipal de Lagoa � Açores, devidamente assinado e en-
tregue pessoalmente na Secção de Pessoal ou enviados por correio
em carta registada para a Câmara Municipal de Lagoa � Açores, Largo
D. João III, Santa Cruz, 9560-045 Lagoa � Açores, até ao último
dia do prazo fixado no presente aviso.

6 � Método de selecção � os métodos de selecção a utilizar serão:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular.

A prova de conhecimentos será escrita e poderá versar os seguin-
tes temas:

Constituição da República Portuguesa;
Autarquias locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
Código do Procedimento Administrativo � aprovado pelo De-

creto-Lei n.º 441/91, de 15 de Novembro, na redacção actual
referida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime jurídico da tutela administrativa � Lei n.º 27/96, de 1
de Agosto;

Finanças locais � Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Regime de licenciamento de obras particulares � Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações do Decre-
to-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho;

Regime de férias, faltas e licenças na Administração Pública �
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo Decre-
to-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio;

Regime disciplinar dos funcionários e agentes da Administração
Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

Na avaliação curricular são obrigatoriamente considerados e pon-
derados, de acordo com as exigências da função os seguintes factores:

a) Habilitações académicas de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional;
d) Classificação de serviço.

6.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

7 � A afixação de listas � a relação de candidatos e a lista de
classificação final serão publicitadas nos termos legais e afixadas no
edifício dos Paços do Município de Lagoa � Açores.

8 � Composição do júri:

Presidente � engenheiro João António Ferreira Ponte, verea-
dor a meio tempo.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria da Estrela Aguiar, chefe de Divisão Administra-
tiva e Financeira.

Maria Guilhermina da Ponte Rego Perry, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Maria Gabriela Carvalho de Medeiros Sousa, chefe de secção.
Maria Isabel Carvalho de Medeiros de Amaral, chefe de

repartição em regime de substituição.

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

2 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Câmara, Luís Alberto
Meireles Martins Mota. 1000182016
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CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 220/2002-DRH

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar da carreira de engenheiro civil na categoria de
1.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
11 de Dezembro do ano em curso, homologuei a acta classificativa
do candidato ao lugar de engenheiro civil na categoria de 1.ª classe, e,
por despacho de 18 de Dezembro de 2002, nomeei para ocupar o
lugar, o candidato aprovado no concurso, ao qual foi atribuída a clas-
sificação final abaixo mencionada:

Eurico Jorge Crespo Saraiva Matias � 18,8 valores.

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

19 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000181559

Aviso n.º 223/2002-DIRH

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
18 de Dezembro do ano em curso, foi deferido o pedido de licença
sem vencimento de longa duração, concedida ao abrigo dos artigos
78.º a 83.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, à assistente
administrativa principal, Luísa Maria de Oliveira Gomes da Silva
Tomás, com início a 1 de Fevereiro de 2003.

20 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000181554
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

EXTRUSAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE EXTRUSÃO, S. A.

Sede: Moirinhos, Aradas, Aveiro

Capital social: € 2 750 000, inteiramente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 809.

Pessoa colectiva n.º 500103160.

CONVOCATÓRIA

De acordo com os estatutos e o Código das Sociedades Comer-
ciais, são convocados os Srs. Accionistas para se reunirem em assem-
bleia geral anual, a realizar no dia 22 de Fevereiro de 2003, pelas
11 horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

a) Deliberar sobre o balanço e contas, o relatório do conselho
de administração e o parecer do conselho fiscal, relativos
ao exercício de 2002;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
d) Aprovação do balanço referente ao aumento e redeno-

minação do capital social para € 2 750 000, conforme
deliberação de 27 de Outubro de 2001;

e) Eleição do vogal suplente do conselho fiscal.

3 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral, José
Manuel Corujo Balseiro. 3000085786

MATADOURO REGIONAL DA BEIRA SERRA, S. A.

Sede: Chamusca da Beira, 3400-692, São Paio de Gramaços,
Oliveira do Hospital

Capital social: € 1 350 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do
Hospital sob o n.º 337, a fl. 175 do livro C-1.

Pessoa colectiva n.º 501645918.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da firma Matadouro Regional da Beira
Serra, S. A., para reunirem em assembleia geral ordinária no pró-
ximo dia 29 de Março de 2003 (sábado), pelas 15 horas, na sede da
empresa, em Chamusca da Beira, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio findo em 31 de Dezembro de 2002;

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

da sociedade;
4.º Eleição dos corpos sociais da empresa para o triénio de

2003-2005;
5.º Proceder à fixação das remunerações para os membros do

conselho de administração durante o ano de 2003;
6.º Discutir quaisquer outros assuntos apresentados pelos accio-

nistas e que tenham interesse para a sociedade.

Observação. � Nos termos do contrato social, só podem partici-
par na assembleia geral os accionistas que sejam titulares de, pelo
menos, 100 acções ou que representem accionistas agrupados que
perfaçam o indicado número de acções.

N. B. � Fica à disposição dos accionistas na sede social, a partir
da data de publicação deste anúncio, o balanço e a demonstração de
resultados do exercício.

16 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000085763

VENTURA & PIRES � ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede social: Rua de Adriano Lucas, 216, D, apartado 8046,
Eiras, 3020-901 Coimbra

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra com
o n.º 4031.

Pessoa colectiva n.º 502203404.

CONVOCATÓRIA

Para os devidos efeitos e por solicitação do legal representante
da accionista Bessa, Silva & Oliveira, L.da, Sr. Engenheiro Eduardo
Jorge Neves Santos Oliveira, venho convocar uma assembleia ge-
ral da sociedade Ventura & Pires � Engenharia & Construções, so-
ciedade anónima, com sede na Rua de Adriano Lucas, 216, D, Ei-
ras, Coimbra, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Coimbra com o n.º 4031, com o capital de € 1 000 000, para
o próximo dia 28 de Fevereiro de 2003, pelas 10 horas, na sede
social da empresa, sita na morada acima indicada, com a seguinte
ordem do dia:

Ponto único. Eleição dos corpos sociais até ao final do quadriénio
de 2000-2003, em virtude de:

Destituição do presidente do conselho de administração;
Cessação de funções por renúncia do vogal do conselho de ad-

ministração, Abel Peixoto Gonçalves;
Cessação de funções por renúncia do presidente da mesa da

assembleia geral;
Substituição do fiscal único e suplente.

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Américo Miranda
Pires dos Santos. 3000085628

SMA � SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATÓRIOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social convoco os Srs. Accionis-
tas da sociedade SMA � Serviços Médicos Ambulatórios, S. A., com
sede na Rua dos Arneiros, 64, em Lisboa, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa com o n.º 4904, com o capital
social de € 300 000, titular do cartão de identificação de pessoa
colectiva n.º 503212920, para reunirem em assembleia geral na dita
sede social no dia 27 de Março de 2003, pelas 16 horas, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de
2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade.

Atendendo ao disposto no artigo 6.º do contrato social:

a) Só poderão participar na assembleia geral os accionistas
detentores de, pelo menos, 100 acções, podendo, todavia,
os accionistas possuidores de menor número de acções agru-
parem-se de modo a completá-lo, devendo, neste caso,
fazer-se representar por um só deles;

b) Os accionistas podem fazer-se representar por um membro
do conselho de administração, pelo cônjuge, por um ascen-
dente ou descendente ou por outro accionista;

c) A cada 100 acções corresponde um voto, tendo os accio-
nistas tantos votos quanto os correspondentes à parte in-
teira que resulte da divisão por 100 do número de acções
que possuam.

11 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Baptista Pinto Colarinha. 3000085852
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TEMUNDO � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, S. A.

Sede: Avenida dos Bombeiros Voluntários, 3, sobreloja
esquerda, 1675-108 Pontinha

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Odivelas com
o n.º 08861.

Contribuinte n.º 500833869.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 11.º dos estatutos, convoco os accionistas
desta Sociedade para reunirem em assembleia geral ordinária, no dia
28 de Março de 2003, pelas 9 horas, na sede social sita na Avenida
dos Bombeiros Voluntários, 3, sobreloja esquerda, na Pontinha, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório e contas do con-
selho de administração e o parecer do conselho fiscal rela-
tivos ao exercício de 2002;

2) Outros assuntos de interesse para a Sociedade.

17 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Cândido Manuel Cadete Lameira. 3000085884

SGAP � SERVIÇO GROSSISTA ALIMENTAR
DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 342, 1800 Lisboa

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8800.

Pessoa colectiva n.º 504347063.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do artigo 12.º dos estatutos da sociedade,
convocam-se os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral
anual, pelas 16 horas do dia 6 de Março, na sede social sita na Ave-
nida do Infante D. Henrique, 342, em Lisboa, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e os restantes docu-
mentos de prestação de contas do exercício de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício;

3) Proceder à apreciação global da administração e fiscaliza-
ção da sociedade;

4) Deliberar acerca da dissolução e liquidação da sociedade e
em consequência dar sem efeito a deliberação de redução
do capital tomada no dia 23 de Agosto de 2002;

5) Nomear liquidatário da sociedade, caso se mostre necessá-
rio, o actual presidente do conselho de administração
Sr. Alberto Martinez Estevez.

No prazo legal, ficarão à disposição dos Srs. Accionistas, para
consulta, na sede social os documentos de prestação de contas do
exercício de 2002 e a proposta mencionada.

17 de Janeiro de 2003. � A Presidente da Mesa da Assembleia,
Inês de Magalhães Pereira. 3000086018

NUCLEARMED � INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social convoco os Srs. Accionis-
tas da sociedade Nuclearmed � Instituto de Medicina Nuclear, S. A.,
com sede na Rua de Maria Veleda, Torre 2, 2.º, B, em Lisboa, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o
n.º 7603, com o capital social de € 75 000, titular do cartão de

identificação de pessoa colectiva n.º 504023977, para reunirem em
assembleia geral no dia 19 de Março de 2003, pelas 15 horas, na
Rua dos Arneiros, 64, em Lisboa, por a referida sede social não
permitir a reunião em condições satisfatórias, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2002;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2002;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4) Deliberar sobre a alteração da sede social;
5) Deliberar sobre o aumento do capital social de € 75 000

para € 300 500, na modalidade de novas entradas em di-
nheiro, a subscrever pelos actuais accionistas.

Atendendo ao disposto no artigo 10.º do contrato social, a cada
grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os accionistas tan-
tos votos quanto os correspondentes à parte inteira que resultar da
divisão por 100 do número de acções que possuam, sem qualquer limi-
tação.

4 de Dezembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Luís Filipe Nobre Neves de Oliveira. 3000085849

SAG GEST � SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS,
SGPS, S. A.

(sociedade aberta)

Sede: Estrada de Alfragide, ao quilómetro 1,5,
2720 Alfragide

Capital social: € 150 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora sob
o n.º 10853.

Número de identificação de pessoa colectiva 503219886.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas para a assembleia geral extraor-
dinária a realizar no dia 28 de Fevereiro de 2003, pelas 17 horas, na
sede social sita na Estrada de Alfragide, ao quilómetro 1,5, 2720
Alfragide, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a emissão de obrigações com
warrant no valor de € 25 000 000.

Nos termos do artigo 22.º dos estatutos da sociedade a assembleia
geral será constituída pelos accionistas com direito a voto que, até
10 dias antes da sua realização, sejam detentores de acções inscritas
em contas de valores mobiliários escriturais, devendo tal inscrição
ser comprovada por carta emitida pelo intermediário financeiro com-
petente, que dê entrada na sociedade, pelo menos, até oito dias an-
tes da data da realização da assembleia.

A cada 1000 euros de capital social corresponde um voto.
Os accionistas com direito a voto poderão, nos termos do ar-

tigo 22.º do Código de Valores Mobiliários, exercer o voto por cor-
respondência, devendo, para tanto, até oito dias antes da data da
realização da assembleia, dirigir uma carta registada ao presidente da
mesa da assembleia geral, endereçada para a sede da sociedade, fa-
zendo referência clara à identificação completa do accionista e com
a respectiva assinatura devidamente abonada pelo intermediário fi-
nanceiro competente, à qual se anexará documento comprovativo
do número de acções detidas e um sobrescrito fechado por cada pon-
to da ordem de trabalhos sobre o qual se pretenda votar, mencio-
nando cada sobrescrito o nome do accionista e o ponto da ordem de
trabalhos a que o voto se refere.

Os documentos referentes à ordem de trabalhos poderão ser con-
sultados pelos Srs. Accionistas, na sede social, nos 15 dias anteriores
à data da assembleia.

17 de Janeiro de 2003. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Eduardo Ferreira Rodrigues Pena. 3000086061
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AVISOS

COMPAQ COMPUTER PORTUGAL, L.DA

Rua do Dr. António Loureiro Borges, 7-A, Arquiparque,
Miraflores, 1499-012 Algés

Capital social: € 1 660 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, con-
celho de Oeiras, sob o n.º 09172/950405.

Contribuinte n.º 503121460.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que, na assem-
bleia geral da Compaq Computer Portugal, L.da, realizada no pas-
sado dia 17 de Janeiro de 2003, foi aprovado, por unanimidade, o
projecto de fusão entre a sociedade (sociedade incorporada) e a
Hewlett-Packard Portugal, L.da, sociedade por quotas com sede no
Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, freguesia de
Paços de Arcos, concelho de Oeiras, com o capital social de
€ 500 000, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Cascais sob o n.º 10 291/Oeiras, pessoa colectiva n.º 502407697
(sociedade incorporante).

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, mais se informam os credores
da sociedade de que podem deduzir oposição judicial à fusão, com
fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus
direitos, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação do pre-
sente anúncio.

20 de Janeiro de 2003. � Pela Gerência, Carlos Manuel Amaro
Janicas. 3000086141

HEWLETT-PACHARD PORTUGAL, L.DA

Sede social: Quinta da Fonte, Edifício D. Sancho I,
2780-730 Paço de Arcos

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob
o n.º 10 291/Oeiras.

Contribuinte n.º 502407697.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que, na assem-
bleia geral da Hewlett-Pachard Portugal, L.da, realizada no passado
dia 17 de Janeiro de 2003, foi aprovado, por unanimidade, o projec-
to de fusão entre a sociedade (sociedade incorporante) e a Compaq
Computer Portugal, L.da, sociedade por quotas com sede na Rua do
Dr. António Loureiro Borges, 7-A, 7.º piso, Empreendimento
Arquiparque, Miraflores, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras,
com o capital social de € 1 660 000, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Cascais, sob o n.º 9172/Oeiras, pessoa co-
lectiva n.º 503121460 (sociedade incorporada).

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, mais se informam os credores
da sociedade de que podem deduzir oposição judicial à fusão, com
fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus
direitos, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação do pre-
sente anúncio.

20 de Janeiro de 2003. � Pela Gerência, Carlos Manuel Amaro
Janicas. 3000086140

ROBUR IMOBILIÁRIA, S. A.

Aviso
Nos termos e para os efeitos do artigo 95.º do Código das Socie-

dades Comerciais, a sociedade Robur Imobiliária, S. A., com sede em
Lisboa, na Avenida de 5 de Outubro, 16, 2.º, direito, com o capital

social de € 682 500 e matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 67 287, contribuinte n.º 501911251,
faz saber que, por deliberação da assembleia geral de 12 de Novem-
bro do ano de 2002, deliberou a redução do capital social para
€ 110 010 para cobertura de prejuízos.

13 de Novembro de 2002. � O Administrador, Eduardo de Ma-
tos Coimbra. 3000086133

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES POUPANÇA
REFORMA/EDUCAÇÃO PPR/E BBVA

Regulamento de gestão

ARTIGO 1.º

Definições

1 � O Fundo de Pensões Poupança Reforma/Educação PPR/E
BBVA, (adiante designado por Fundo) é um património exclusivamente
afecto à realização de um plano poupança reforma/educação e
constitui-se por tempo indeterminado.

2 � O objecto do Fundo é o de proporcionar aos seus participan-
tes o estabelecimento de planos poupança reforma educação indivi-
duais de longo prazo que lhes permitam, através da capitalização dos
investimentos realizados numa carteira de activos seleccionada de
acordo com a política de investimentos definida no artigo 3.º, fazer
face às necessidades resultantes das situações legalmente enquadráveis
para esse efeito.

3 � Para efeitos deste regulamento, designa-se por:
Contribuinte � a pessoa singular que adquire unidades de participa-

ção do Fundo ou a pessoa colectiva que as adquire em nome e a favor
dos participantes;

Participante � a pessoa singular a favor de quem são adquiridas as
unidades de participação;

Beneficiário � as pessoas singulares com direito às unidades de par-
ticipação, tenham estas sido ou não participantes do Fundo.

4 � O património do Fundo é autónomo, não respondendo pelas
dívidas dos seus participantes, contribuintes, beneficiários ou da pró-
pria gestora.

5 � A gestora do Fundo é a BBVA Fundos, Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S. A., com sede na Avenida da Liberdade, 222,
em Lisboa, e capital social € 1 000 000, adiante designada gestora.

ARTIGO 2.º

Administração

1 � À gestora cabem as funções de administração, gestão e repre-
sentação do Fundo. No exercício da sua função, compete à gestora:

i) Comprar, vender, subscrever, trocar ou receber quaisquer valores
mobiliários ou imobiliários, exercendo todos os seus actos em nome
e por conta dos participantes, na qualidade de gestora e representante
do Fundo;

ii) Controlar a emissão e reembolso de unidades de participação;
iii) Decidir tudo o que respeita à gestão dos valores do Fundo nos

termos da lei e normas em vigor;
iv) Manter em ordem a escrita do Fundo;
v) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos pela

lei em vigor e neste regulamento.
2 � As funções de banco depositário serão exercidas pelo Banco

Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S. A., com sede na Avenida da
Liberdade, 222, em Lisboa, ao qual competem as funções definidas na
lei.

3 � Como remuneração dos seus serviços de gestão e administra-
ção do Fundo, a gestora retirará do Fundo mensalmente, nos 30 dias
posteriores ao fim do mês a que se refere, uma comissão calculada
diariamente pela aplicação ao valor global do património do Fundo
de uma taxa anual que poderá atingir no máximo 4 % e que inclui a
remuneração do banco depositário, a qual não excederá 50 % daquele
valor.

4 � Serão cobradas aos contribuintes comissões de subscrição e de
reembolso com valor máximo de 5 % sobre, respectivamente, as
contribuições efectuadas para o Fundo e o valor do reembolso pago
pelo Fundo, para cobertura dos custos inerentes a essas operações.

5 � Serão cobradas, em caso de transferência para outro fundo não
gerido pela gestora, comissões de transferência com o valor máximo
de 5 % sobre o valor a transferir.
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6 � Os valores das comissões de emissão, reembolso e transferên-
cia constarão do contrato de adesão.

ARTIGO 3.º

Política de investimentos

1 � A gestora obriga-se a praticar uma gestão financeira em con-
formidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, incluin-
do as emanadas do Instituto de Seguros de Portugal.

2 � A política de investimentos do Fundo será a que for definida
pela gestora, tendo em atenção as regras de segurança, retorno, di-
versificação e liquidez tidas por esta como mais aconselháveis ao perfil
de risco dos participantes do Fundo e respeitando os parâmetros pre-
vistos na legislação aplicáveis ao Fundo.

ARTIGO 4.º

Participação

1 � A qualidade de participante do Fundo adquire-se após a aceita-
ção pela gestora de um boletim de subscrição/contrato de adesão de-
vidamente preenchido e assinado pelo contribuinte, correspondente à
primeira subscrição de unidades de participação. Esta pressupõe o
conhecimento e aceitação do presente regulamento. Posteriores subs-
crições efectuadas em nome de um participante consideram-se
efectuadas ao abrigo do contrato de adesão já celebrado.

2 � A subscrição referida no número anterior confere mandato à
gestora para que realize as operações inerentes à gestão e administra-
ção do Fundo.

3 � As quotas-partes dos participantes serão expressas em unida-
des de participação inteiras ou fraccionadas. O valor das unidades de
participação na data de início do Fundo foi igual a € 5.

4 � A subscrição de unidades de participação não dá origem à
emissão de títulos representativos operando-se em sua substituição um
registo informático de unidades desmaterializadas. Este registo
informático inclui a abertura de uma conta de unidades de participa-
ção da qual constarão as datas, tipo de movimento, número de unida-
des movimentadas e respectiva cotação.

5 � Após o processamento de cada subscrição de unidades de par-
ticipação será produzido documento comprovativo do valor entre-
gue, número de unidades de participação adquiridas e comissão de subs-
crição cobrada.

6 � O valor de cada unidade de participação é o quociente do
valor patrimonial líquido à data do cálculo pelo número de unidades
de participação em circulação. O valor patrimonial líquido do Fun-
do é apurado determinando o valor dos activos financeiros, valori-
zados de acordo com a normas legais, acrescido de todos os créditos
perante o Fundo e deduzido dos seus débitos, incluindo as comissões
de gestão e depositário e todas as despesas e taxas de qualquer natu-
reza que possam ou devam ficar adstritas ao Fundo. As subscrições
serão efectuadas com base no valor unitário das unidades de partici-
pação que estiver em vigor no dia útil seguinte à da data de subscri-
ção, calculado de acordo com as regras de valorização acima descri-
tas.

7 � O valor das unidades de participação é calculado com frequên-
cia mínima mensal, no final do mês correspondente.

8 � Poderão ser estabelecidos montantes mínimos de subscrição,
que neste caso, estarão indicados no boletim de subscrição/contrato
de adesão.

9 � Sempre que a situação dos mercados o recomende e para de-
fesa dos interesses dos participantes já admitidos, a gestora poderá
suspender a aceitação de novas propostas ou restringir a aceitação
das que lhe forem apresentadas, informando o Instituto de Seguros de
Portugal de tal situação.

ARTIGO 5.º

Reembolso

1 � Os participantes do Fundo poderão exigir o reembolso das
unidades de participação nas condições estabelecidas na lei e nas nor-
mas em vigor:

i) Aqueles poderão optar por qualquer das modalidades de reembol-
so legalmente autorizados (renda, capital ou qualquer combinação das
anteriores);

ii) O participante poderá solicitar o reembolso a partir dos 60 anos,
da data de reforma por velhice ou ainda quando, por frequência ou
ingresso do participante ou de qualquer membro do seu agregado fa-
miliar em curso superior ou de ensino profissional, sejam geradas
despesas no ano do reembolso;

iii) Os reembolsos definidos na alínea anterior, só se poderão con-
cretizar quanto a subscrições do Fundo relativamente às quais tenham
decorrido pelo menos cinco anos sobre a data das mesmas. Contudo

e desde que o valor das subscrições efectuadas durante a primeira
metade de vigência do contrato de adesão represente pelo menos
35 % do valor global de subscrições, os participantes poderão soli-
citar o reembolso total das unidades de participação detidas, decor-
ridos que sejam cinco anos sobre a data da primeira subscrição. Estas
disposições aplicam-se contudo apenas às subscrições concretizadas
de 3 de Julho de 2002 em diante, inclusive. Para subscrições ante-
riores a esta data, o reembolso a partir dos 60 anos de idade ou
reforma por velhice do participante pode respeitar à globalidade das
mesmas, desde que decorridos pelo menos cinco anos sobre a data
da primeira;

iv) Quando por força do regime de bens do casal o PPR/E seja um
bem comum, o reembolso poderá ser solicitado a partir dos 60 anos
de idade ou reforma por velhice do cônjuge do participante, inde-
pendentemente deste satisfazer ou não estes requisitos. Neste caso
aplicam-se ainda as disposições da alínea anterior às condições do
reembolso;

v) Nos casos de reembolso motivado pela frequência ou ingresso
do participante ou de qualquer membro do seu agregado familiar em
curso superior ou de ensino profissional, o reembolso só poderá ser
efectuado uma vez por ano e está sujeito a limites por educando de-
finidos por lei.

vi) O reembolso pode ainda ser solicitado nos casos de incapacida-
de permanente para o trabalho, doença grave ou desemprego de lon-
ga duração quer do participante quer de qualquer um dos membros do
seu agregado familiar, nos termos da legislação em vigor. Se o sujeito
em cujas condições pessoais se fundamenta o pedido de reembolso
não se encontrava numa daquelas situações à data em que foram con-
cretizadas quaisquer das subscrições do PPR/E poderá ser solicitado o
reembolso total das unidades de participação. Nos casos em que assim
não seja, o reembolso só poderá ser exigido quanto a subscrições do
PPR/E relativamente às quais tenham decorrido pelo menos cinco
anos sobre a data das mesmas. Contudo e ainda nestes casos, decorri-
dos que sejam pelo menos cinco anos após a primeira contribuição,
poderá ser exigido o reembolso total das unidades de participação se
na primeira metade de vigência do contrato tiverem sido concretiza-
das pelo menos 35 % do total das contribuições;

vii) Em caso de morte do participante e independentemente do
regime de bens do casal, o reembolso poderá ser exigido pelo côn-
juge sobrevivo ou demais herdeiros legitimários salvo o disposto em
testamento ou cláusula beneficiária a favor de terceiro e sem pre-
juízo da intangibilidade da legítima. Em caso de morte do cônjuge
do participante e nos casos em que o PPR/E seja um bem comum,
por força do regime de bens do casal, o reembolso da quota-parte
respeitante ao falecido pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou
demais herdeiros;

viii) O reembolso total ou parcial das unidades de participação
poderá contudo ser feito, a qualquer momento e fora de qualquer uma
das situações atrás descritas, com as consequências fiscais previstas
no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Nestes casos especiais a gestora
reserva-se o direito de aplicar a comissão máxima prevista neste re-
gulamento no seu artigo 2.º, n.º 4.

2 � A gestora obriga-se a proceder ao reembolso das unidades de
participação no prazo de 10 dias úteis após a recepção de pré-aviso
nesse sentido, devendo este ser efectuado por escrito e acompanhado
da documentação necessária ao comprovativo dos termos em que o
reembolso é processado, de acordo com a lei em vigor.

3 � O valor do reembolso será referido à data em que este se pro-
cessa e será igual ao valor global das unidades de participação detidas,
deduzido da comissão de reembolso e impostos devidos.

ARTIGO 6.º

Direitos dos participantes

Os participantes do Fundo têm direito:
i) À titularidade da quota-parte do património do Fundo corres-

pondente às unidades de participação que possuírem;
ii) Ao reembolso das suas unidades de participação, de acordo com

a lei e o disposto neste regulamento;
iii) À informação periódica e detalhada sobre a evolução do Fundo,

nos termos da lei e das normas em vigor;
iv) À transferência total ou parcial do valor correspondente às

unidades de participação por si detidas para outro fundo ou seguro
PPR ou PPR/E.

ARTIGO 7.º

Rendimentos do Fundo

Os rendimentos líquidos do Fundo serão objecto de capitalização,
reflectindo-se esta no valor das unidades de participação.
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ARTIGO 8.º

Transferência das unidades de participação

1 � O pedido de transferência das unidades de participação deverá
ser formulado por escrito pelo participante e dirigido à gestora.

2 � Se o segundo fundo for gerido pela gestora a transferência
far-se-á sem encargos. Se pelo contrário, for gerido por outra entida-
de gestora, aplicar-se-á a comissão de transferência sobre o valor a
transferir.

3 � A transferência far-se-á entre fundos, através do pagamento
directo de uma entidade gestora à outra, quando aplicável, do valor
global ou parcial das unidades de participação detidas, calculado na
data da transferência e deduzido da comissão de transferência.

4 � A gestora obriga-se a proceder à transferência do valor cor-
respondente às unidades de participação transferidas no prazo de 10
dias úteis após a recepção da aceitação da nova entidade gestora.

ARTIGO 9.º

Transferência do Fundo

A entidade gestora poderá transferir o Fundo para outra entidade
autorizada, nos termos da lei, a gerir fundos de pensões poupança
reforma ou fundos de pensões poupança-reforma/educação. Os parti-
cipantes e contribuintes serão avisados por escrito de tal decisão com
a antecedência mínima de 90 dias em relação à data prevista da trans-
ferência. A transferência do Fundo carece de autorização prévia do
Instituto de Seguros de Portugal.

ARTIGO 10.º

Transferência de banco depositário

A entidade gestora reserva-se o direito, em qualquer altura, de trans-
ferir o depósito dos valores que integram o património do Fundo e os
correspondentes documentos representativos para outro banco depo-
sitário. Tal transferência será feita mediante a autorização prévia do
Instituto de Seguros de Portugal, alterando-se em conformidade o
presente regulamento de gestão.

ARTIGO 11.º

Extinção do Fundo

1 � A gestora poderá decidir da extinção do Fundo, quando este
tiver atingido o seu objectivo ou quando este se tornar impossível.

2 � Os participantes, contribuintes ou beneficiários não poderão
exigir a partilha ou liquidação do Fundo.

3 � A decisão de extinção do Fundo será publicada com antece-
dência mínima de três meses sobre a data prevista para a sua extinção
no boletim de cotações da bolsa de valores e num jornal de grande
circulação.

4 � Em caso de extinção do Fundo, os montantes a ele afecto
serão transferidos para outro fundo poupança reforma, fundo pou-
pança reforma/educação ou outro instrumento considerado adequado
desde que permitido por lei e com a competente autorização do Ins-
tituto de Seguros de Portugal. Esta transferência será efectuada sem
encargos para os participantes e contribuintes.

ARTIGO 12.º

Informação e publicação de contas

1 � As contas do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada
ano.

2 � A gestora publicará mensalmente no boletim de cotações da
bolsa de valores a relação dos valores que compõem o património do
Fundo, o número de unidades de participação em circulação e o seu
valor unitário. Esta publicação dirá respeito ao final de cada mês.

ARTIGO 13.º

Alterações a este regulamento

Quaisquer alterações a este regulamento, motivadas por razões de
ordem legislativa, fiscal ou outra, serão precedidas de autorização do
Instituto de Seguros de Portugal e publicadas no Diário da República.

ARTIGO 14.º

Conflitos

Para a resolução de qualquer conflito emergente do presente regu-
lamento, as partes elegem competente, com expressa renúncia a qual-
quer outro, o tribunal do foro da comarca de Lisboa.

ARTIGO 15.º

Disposições finais

Os aspectos que não se encontrarem previstos ou regulamentados
neste documento serão regidos pelas disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis aos fundos de pensões e às suas entidades gestoras.

17 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000085969

FUNDO DE PENSÕES POUPANÇA
REFORMA/EDUCAÇÃO BBVA SOLIDEZ PPR/E

Regulamento de gestão

ARTIGO 1.º

Definições

1 � O Fundo de Pensões Poupança Reforma/Educação BBVA So-
lidez PPR/E (adiante designado por Fundo) é um património exclusi-
vamente afecto à realização de um plano poupança reforma/educa-
ção e constitui-se por tempo indeterminado.

2 � O objecto do Fundo é o de proporcionar aos seus participan-
tes o estabelecimento de planos poupança reforma educação indivi-
duais de longo prazo que lhes permitam, através da capitalização dos
investimentos realizados numa carteira de activos seleccionada de
acordo com a política de investimentos definida no artigo 3.º, fazer
face às necessidades resultantes das situações legalmente enquadráveis
para esse efeito.

3 � Para efeitos deste regulamento, designa-se por:
Contribuinte � a pessoa singular que adquire unidades de participa-

ção do Fundo ou a pessoa colectiva que as adquire em nome e a favor
dos participantes;

Participante � a pessoa singular a favor de quem são adquiridas as
unidades de participação;

Beneficiário � as pessoas singulares com direito às unidades de par-
ticipação, tenham estas sido ou não participantes do Fundo.

4 � O património do Fundo é autónomo, não respondendo pelas
dívidas dos seus participantes, contribuintes, beneficiários ou da pró-
pria gestora.

5 � A gestora do Fundo é a BBVA Fundos, Sociedade Gestora de
Fundos de Pensões, S. A., com sede na Avenida da Liberdade, 222,
em Lisboa, e capital social de € 1 000 000, adiante designada gestora.

ARTIGO 2.º

Administração

1 � À gestora cabem as funções de administração, gestão e re-
presentação do Fundo. No exercício da sua função, compete à
gestora:

i) Comprar, vender, subscrever, trocar ou receber quaisquer valores
mobiliários ou imobiliários, exercendo todos os seus actos em nome
e por conta dos participantes, na qualidade de gestora e representante
do Fundo;

ii) Controlar a emissão e reembolso de unidades de participação;
iii) Decidir tudo o que respeita à gestão dos valores do Fundo nos

termos da lei e normas em vigor;
iv) Manter em ordem a escrita do Fundo;
v) Dar cumprimento aos deveres de informação estabelecidos pela

lei em vigor e neste regulamento.
2 � As funções de banco depositário serão exercidas pelo Banco

Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S. A., com sede na Avenida da
Liberdade, 222, em Lisboa ao qual competem as funções definidas na
lei.

3 � Como remuneração dos seus serviços de gestão e administra-
ção do Fundo, a gestora retirará do Fundo mensalmente, nos 30 dias
posteriores ao fim do mês a que se refere, uma comissão calculada
diariamente pela aplicação ao valor global do património do Fundo
de uma taxa anual que poderá atingir no máximo 4 % e que inclui a
remuneração do banco depositário, a qual não excederá 50 % daquele
valor.

4 � Serão cobradas aos contribuintes comissões de subscrição e de
reembolso com valor máximo de 5 % sobre, respectivamente, as
contribuições efectuadas para o Fundo e o valor do reembolso pago
pelo Fundo, para cobertura dos custos inerentes a essas operações.

5 � Serão cobradas, em caso de transferência para outro fundo não
gerido pela gestora, comissões de transferência com o valor máximo
de 5 % sobre o valor a transferir.

6 � Os valores das comissões de emissão, reembolso e transferên-
cia constarão do contrato de adesão.
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ARTIGO 3.º

Política de investimentos

1 � A gestora obriga-se a praticar uma gestão financeira em con-
formidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, incluin-
do as emanadas do Instituto de Seguros de Portugal.

2 � A política de investimentos do Fundo será a que for definida
pela gestora, tendo em atenção as regras de segurança, retorno, di-
versificação e liquidez tidas por esta como mais aconselháveis ao perfil
de risco dos participantes do Fundo e respeitando os parâmetros pre-
vistos na legislação aplicáveis ao Fundo.

ARTIGO 4.º

Participação

1 � A qualidade de participante do Fundo adquire-se após a aceita-
ção pela gestora de um boletim de subscrição/contrato de adesão de-
vidamente preenchido e assinado pelo contribuinte, correspondente à
primeira subscrição de unidades de participação. Esta pressupõe o
conhecimento e aceitação do presente regulamento. Posteriores subs-
crições efectuadas em nome de um participante consideram-se
efectuadas ao abrigo do contrato de adesão já celebrado.

2 � A subscrição referida no número anterior confere mandato à
gestora para que realize as operações inerentes à gestão e administra-
ção do Fundo.

3 � As quotas-partes dos participantes serão expressas em unida-
des de participação inteiras ou fraccionadas. O valor das unidades de
participação na data de início do Fundo é igual a € 5.

4 � A subscrição de unidades de participação não dá origem à
emissão de títulos representativos operando-se em sua substituição um
registo informático de unidades desmaterializadas. Este registo
informático inclui a abertura de uma conta de unidades de participa-
ção da qual constarão as datas, tipo de movimento, número de unida-
des movimentadas e respectiva cotação.

5 � Após o processamento de cada subscrição de unidades de par-
ticipação será produzido documento comprovativo do valor entre-
gue, número de unidades de participação adquiridas e comissão de subs-
crição cobrada.

6 � O valor de cada unidade de participação é o quociente do valor
patrimonial líquido à data do cálculo pelo número de unidades de
participação em circulação. O valor patrimonial líquido do Fundo é
apurado determinando o valor dos activos financeiros, valorizados de
acordo com a normas legais, acrescido de todos os créditos perante o
Fundo e deduzido dos seus débitos, incluindo as comissões de gestão e
depositário e todas as despesas e taxas de qualquer natureza que pos-
sam ou devam ficar adstritas ao Fundo. As subscrições serão efectuadas
com base no valor unitário das unidades de participação que estiver
em vigor no dia útil seguinte à data de subscrição, calculado de acordo
com as regras de valorização acima descritas.

7 � O valor das unidades de participação é calculado com frequên-
cia mínima mensal, no final do mês correspondente.

8 � Poderão ser estabelecidos montantes mínimos de subscrição,
que, neste caso, estarão indicados no boletim de subscrição/contrato
de adesão.

9 � Sempre que a situação dos mercados o recomende e para de-
fesa dos interesses dos participantes já admitidos, a gestora poderá
suspender a aceitação de novas propostas ou restringir a aceitação
das que lhe forem apresentadas, informando o Instituto de Seguros de
Portugal de tal situação.

ARTIGO 5.º

Reembolso

1 � Os participantes, seus herdeiros ou beneficiários poderão exi-
gir o reembolso das unidades de participação nas condições estabele-
cidas na lei e nas normas em vigor:

i) Aqueles poderão optar por qualquer das modalidades de reembol-
so legalmente autorizadas (renda, capital ou qualquer combinação das
anteriores);

ii) O participante poderá solicitar o reembolso a partir dos 60 anos,
da data de reforma por velhice ou ainda quando, por frequência ou
ingresso do participante ou de qualquer membro do seu agregado fa-
miliar em curso superior ou de ensino profissional, sejam geradas
despesas no ano do reembolso;

iii) Os reembolsos definidos na alínea anterior só se poderão con-
cretizar quanto a subscrições do Fundo relativamente às quais tenham
decorrido pelo menos cinco anos sobre a data das mesmas. Contudo
e desde que o valor das subscrições efectuadas durante a primeira
metade de vigência do contrato de adesão represente pelo menos 35 %
do valor global de subscrições, os participantes poderão solicitar o

reembolso total das unidades de participação detidas, decorridos que
sejam cinco anos sobre a data da primeira subscrição. Estas disposi-
ções aplicam-se contudo apenas às subscrições concretizadas de 3 de
Julho de 2002 em diante, inclusive. Para subscrições anteriores a esta
data, o reembolso a partir dos 60 anos de idade ou reforma por velhi-
ce do participante pode respeitar à globalidade das mesmas, desde que
decorridos pelo menos cinco anos sobre a data da primeira;

iv) Quando por força do regime de bens do casal o PPR/E seja um
bem comum, o reembolso poderá ser solicitado a partir dos 60 anos
de idade ou reforma por velhice do cônjuge do participante, inde-
pendentemente deste satisfazer ou não estes requisitos. Neste caso
aplicam-se ainda as disposições da alínea anterior às condições do
reembolso;

v) Nos casos de reembolso motivado pela frequência ou ingresso
do participante ou de qualquer membro do seu agregado familiar em
curso superior ou de ensino profissional, o reembolso só poderá ser
efectuado uma vez por ano e está sujeito a limites por educando de-
finidos por lei.

vi) O reembolso pode ainda ser solicitado nos casos de incapacida-
de permanente para o trabalho, doença grave ou desemprego de lon-
ga duração quer do participante quer de qualquer um dos membros do
seu agregado familiar, nos termos da legislação em vigor. Se o sujeito
em cujas condições pessoais se fundamenta o pedido de reembolso
não se encontrava numa daquelas situações à data em que foram con-
cretizadas quaisquer das subscrições do PPR/E poderá ser solicitado o
reembolso total das unidades de participação. Nos casos em que assim
não seja, o reembolso só poderá ser exigido quanto a subscrições do
PPR/E relativamente às quais tenham decorrido pelo menos cinco
anos sobre a data das mesmas. Contudo e ainda nestes casos, decorri-
dos que sejam pelo menos cinco anos após a primeira contribuição,
poderá ser exigido o reembolso total das unidades de participação se
na primeira metade de vigência do contrato tiverem sido concretiza-
das pelo menos 35 % do total das contribuições;

vii) Em caso de morte do participante e independentemente do
regime de bens do casal, o reembolso poderá ser exigido pelo cônjuge
sobrevivo ou demais herdeiros legitimários salvo o disposto em testa-
mento ou cláusula beneficiária a favor de terceiro e sem prejuízo da
intangibilidade da legítima. Em caso de morte do cônjuge do partici-
pante e nos casos em que o PPR/E seja um bem comum, por força do
regime de bens do casal, o reembolso da quota-parte respeitante ao
falecido pode ser exigido pelo cônjuge sobrevivo ou demais herdeiros;

viii) O reembolso total ou parcial das unidades de participação
poderá contudo ser feito, a qualquer momento e fora de qualquer uma
das situações atrás descritas, com as consequências fiscais previstas
no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Nestes casos especiais a gestora
reserva-se o direito de aplicar a comissão máxima prevista neste re-
gulamento, no seu artigo 2.º, n.º 4.

2 � A gestora obriga-se a proceder ao reembolso das unidades de
participação no prazo de 10 dias úteis após a recepção de pré-aviso
nesse sentido, devendo este ser efectuado por escrito e acompanhado
da documentação necessária ao comprovativo dos termos em que o
reembolso é processado, de acordo com a lei em vigor.

3 � O valor do reembolso será referido à data em que este se pro-
cessa e será igual ao valor global das unidades de participação detidas,
deduzido da comissão de reembolso e impostos devidos.

ARTIGO 6.º

Direitos dos participantes

Os participantes do Fundo têm direito:
i) À titularidade da quota-parte do património do Fundo corres-

pondente às unidades de participação que possuírem;
ii) Ao reembolso das suas unidades de participação, de acordo com

a lei e o disposto neste regulamento;
iii) À informação periódica e detalhada sobre a evolução do Fundo,

nos termos da lei e das normas em vigor;
iv) À transferência total ou parcial das unidades de participação

por si detidas para outro fundo ou seguro PPR ou PPR/E.

ARTIGO 7.º

Rendimentos do Fundo

Os rendimentos líquidos do Fundo serão objecto de capitalização,
reflectindo-se esta no valor das unidades de participação.

ARTIGO 8.º

Transferência das unidades de participação

1 � O pedido de transferência total ou parcial das unidades de
participação deverá ser formulado por escrito pelo participante e
dirigido à gestora.
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2 � Se o segundo fundo for gerido pela gestora a transferência
far-se-á sem encargos. Se, pelo contrário, for gerido por outra enti-
dade gestora, aplicar-se-á a comissão de transferência sobre o valor a
transferir.

3 � A transferência far-se-á entre fundos, através do pagamen-
to directo de uma entidade gestora à outra, quando aplicável, do
valor global ou parcial das unidades de participação detidas, calcu-
lado na data da transferência e deduzido da comissão de transfe-
rência.

4 � A gestora obriga-se a proceder à transferência do valor cor-
respondente às unidades de participação transferidas no prazo de 10
dias úteis após a recepção da aceitação da nova entidade gestora.

ARTIGO 9.º

Transferência do Fundo

A entidade gestora poderá transferir o Fundo para outra entidade
autorizada, nos termos da lei, a gerir fundos de pensões poupança
reforma ou fundos de pensões poupança reforma/educação. Os parti-
cipantes e contribuintes serão avisados por escrito de tal decisão com
a antecedência mínima de 90 dias em relação à data prevista da trans-
ferência. A transferência do Fundo carece de autorização prévia do
Instituto de Seguros de Portugal.

ARTIGO 10.º

Transferência de banco depositário

A entidade gestora reserva-se o direito, em qualquer altura, de trans-
ferir o depósito dos valores que integram o património do Fundo e os
correspondentes documentos representativos para outro banco depo-
sitário. Tal transferência será feita mediante a autorização prévia do
Instituto de Seguros de Portugal, alterando-se em conformidade o
presente regulamento de gestão.

ARTIGO 11.º

Extinção do Fundo

1 � A gestora poderá decidir da extinção do Fundo, quando
este tiver atingido o seu objectivo ou quando este se tornar im-
possível.

2 � Os participantes, contribuintes ou beneficiários não poderão
exigir a partilha ou liquidação do Fundo.

3 � A decisão de extinção do Fundo será publicada com antece-
dência mínima de três meses sobre a data prevista para a sua extinção
no boletim de cotações da bolsa de valores e num jornal de grande
circulação.

4 � Em caso de extinção do Fundo, os montantes a ele afecto
serão transferidos para outro fundo poupança reforma, fundo pou-
pança reforma/educação ou outro instrumento considerado adequado
desde que permitido por lei e com a competente autorização do Ins-
tituto de Seguros de Portugal. Esta transferência será efectuada sem
encargos para os participantes, contribuintes.

ARTIGO 12.º

Informação e publicação de contas

1 � As contas do Fundo encerram-se em 31 de Dezembro de cada
ano.

2 � A gestora publicará mensalmente no boletim de cotações da
bolsa de valores a relação dos valores que compõem o património do
Fundo, o número de unidades de participação em circulação e o seu
valor unitário. Esta publicação dirá respeito ao final de cada mês.

ARTIGO 13.º

Alterações a este regulamento

Quaisquer alterações a este regulamento, motivadas por razões de
ordem legislativa, fiscal ou outra, serão precedidas de autorização do
Instituto de Seguros de Portugal e publicadas no Diário da República.

ARTIGO 14.º

Conflitos

Para a resolução de qualquer conflito emergente do presente regu-
lamento, as partes elegem competente, com expressa renúncia a qual-
quer outro, o tribunal do foro da comarca de Lisboa.

ARTIGO 15.º

Disposições finais

Os aspectos que não se encontrarem previstos ou regulamentados
neste documento serão regidos pelas disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis aos fundos de pensões e às suas entidades gestoras.

17 de Janeiro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000085975
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÍLHAVO

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 284, de 9 de Dezembro de 2002, a p. 26 500-(15), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade RIAMARISCOS �
Produtos Alimentares, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «cada
um com uma quota de 2500 euros» deve ler-se «cada um com uma
quota de 25 000 euros». 3000085215

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 202, de 2 de Setembro de 2002, a p. 18 662-(42), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade PALUMÍNIO � Per-
fis de Alumínio Azeméis, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «Rui
Eduardo Henriques Fortunato Resende de Barros» deve ler-se «Rui
Eduardo Henriques Fortunato Resende de Bastos». 3000085218

BRAGA
BARCELOS

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 267, de
19 de Novembro de 2002, a p. 24 923, saiu com inexactidão a pu-
blicação relativa à sociedade KAHLEYSS & C.ª � Importação e
Exportação, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «Matrícula
n.º 2465» deve ler-se «Matrícula n.º 4929». 3000085221

CELORICO DE BASTO

CASA DE ARNOIA � AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 347; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/021126.

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

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
Alterações:
Objecto: produção agrícola e animal associadas; turismo no espa-

ço rural; arrendamento de bens imóveis; cerealicultura; culturas agrí-
colas não especificadas; horticultura; especialidades hortícolas e pro-
dutos de viveiros; fruticultura; viticultura; olivicultura; culturas
destinadas à preparação de bebidas e de especiarias; bonivicultura;
criação de gado ovino, caprino, cavalar, asinino e muar; suinicultu-
ra; avicultura; apicultura; actividades dos serviços relacionados com
a agricultura; actividades dos serviços relacionados com a produção
animal, excepto serviços de veterinária; silvicultura; exploração flo-
restal; outra produção animal não especificada; compra e venda de
bens imobiliários; actividades imobiliárias por conta de outrem; ad-
ministração de imóveis por conta de outrem; aluguer de máquinas e
de equipamentos agrícolas; promoção imobiliária.

Capital: o montante após o aumento é de 60 000 euros, sendo a
importância do aumento subscrita em numerário quanto a 10 000 eu-
ros pela sociedade Fafiães Braga � Contabilidade e Administração
de Bens, L.da, 10 000 euros pela sociedade CANAIS � Imobiliária e
Investimentos, L.da, e 10 000 euros por Joaquim Fernandes da Silva,
casado com Maria José Conceição Mendes da Silva na comunhão
geral.

Capital: 60 000 euros.
Sócios e quotas: Fafiães Braga � Contabilidade e Administração

de Bens, L.da, e CANAIS � Imobiliária e Investimentos, L.da, com
uma quota de 20 000 euros cada uma; Joaquim Fernandes da Silva e
Pedro Fernando Mendes da Silva, com uma quota de 10 000 euros
cada um.

26 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2001364270

TALHO CENTRAL DE ARGONTIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 493/021121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
021121.

Certifico que entre Agostinho de Sousa Martins e Paulo Jorge
Martins Moreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 21 de Novembro de 2002, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Agostinho de Sousa Martins, contribuinte fiscal n.º 126934568,
divorciado, natural da freguesia de Caramos, concelho de Felgueiras,
residente habitualmente em Avenue Henri Brabusse, 93700 Drancy,
França, e acidentalmente no lugar de Bouça Chã, freguesia de Vila
Cova da Lixa, concelho de Felgueiras, portador da carta de condu-
ção n.º 931093100642, emitida em 27 de Junho de 1997, pela Pre-
feitura de Bobigny, França;

2.º Paulo Jorge Martins Moreira, contribuinte fiscal
n.º 181756277, natural da freguesia de Margaride (Santa Eulália), con-
celho de Felgueiras, residente no Loteamento da Giestinha, fregue-
sia de Friande, concelho de Felgueiras, casado com Rosinda Alves
Nogueira sob o regime da comunhão de adquiridos, portador do bi-
lhete de identidade n.º 8125214, emitido em 15 de Janeiro de 1999,
pelo Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos car-
ta de condução e bilhete de identidade.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Talho Central de
Argontin, L.da, e tem a sua sede no lugar de Argontin, freguesia de
Rego, concelho de Celorico de Basto.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de talho e
comércio de produtos alimentares congelados, nomeadamente, pei-
xe e legumes.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
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c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição, instalação da sede social e registo da sociedade e
a adquirir para esta quaisquer veículos automóveis, celebrar contra-
tos de locação financeira e leasing, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2001364261

GUIMARÃES

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 286, de 11 de Dezembro de 2002, a p. 26 784-(36), foi pu-
blicada com inexactidão a denominação da sociedade Têxteis D. A.
Domingos Almeida, S. A. Assim, a denominação correcta é a atrás
mencionada, e não como foi publicada. 3000085223

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 293, de 19 de Dezembro de 2002, a p. 27 456-(37), saiu com
inexactidão a publicação do artigo 1.º da sociedade Pastilha Azul �
Piscinas, L.da Assim, onde se lê «sede na Rua de São Tiago, 2394»
deve ler-se «Rua de São Tiago, 2494». 3000085227

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MACEDENCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 314; identificação de pessoa colectiva n.º 503874566; data
do depósito: 28062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referente ao ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000171272

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 282, de 6 de Dezembro de 2002, a p. 26 440-(37), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Ferreira & Santos, L.da

Assim, rectifica-se que onde se lê «17 de Outubro de 20012» deve
ler-se «17 de Outubro de 2002». 3000085229

PORTALEGRE
PORTALEGRE

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 157, de 10 de Julho de 2002, a p. 14 566-(242), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade PLANTALEGRE �
Produção e Comércio de Plantas, L.da, bem como a rectificação in-
serta no Diário da República, 3.ª série, n.º 266, de 18 de Novem-
bro de 2002, a p. 24 856. Assim, procede-se de novo à publicação
do n.º 4 do artigo 7.º «4 � Se por falecimento de um sócio a res-
pectiva 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». 3000085231

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 274, de 27 de Novembro de 2002, a p. 25 652-(95), foi
publicada com inexactidão no artigo 1.º a denominação da socie-
dade Maria José & Silvina Maria � Sociedade Agrícola, L.da Assim,
a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como foi pu-
blicada. 3000085234

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 274, de 27 de Novembro de 2002, a p. 25 652-(95), foi
publicada com inexactidão no artigo 1.º a denominação da socie-
dade Escola de Condução � J. Marmelo, L.da Assim, a denominação
correcta é a atrás mencionada, e não como foi publicada.

3000085241

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 274, de 27 de Novembro de 2002, a p. 25 652-(96), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Figo Alegre � Produ-
tos Alimentares, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «Susana Maria
Fernandes Batista» deve ler-se «Susana Manuel Fernandes Batista».

3000085245

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 274, de 27 de Novembro de 2002, a p. 25 652-(96), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade ALEGRETUR � Agên-
cia de Viagens e Turismo, L.da Assim, rectifica-se que na introdução,
onde se lê «ao qual aditou o único do respectivo contrato» deve
ler-se «ao qual aditou o § único do respectivo contrato».

3000085248

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 274, de 27 de Novembro de 2002, a p. 25 652-(95), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade LUMICAR � Comér-
cio Automóvel, L.da Assim, rectifica-se que no artigo 1.º, onde se lê
«Largo do Mestre Artur Azevedo» deve ler-se «Largo do Mestre
Artur Azedo». 3000085252

PORTO
PORTO � 3.A SECÇÃO

LUÍS SALVADOR & CARVALHO � CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 158/20020522; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20020522.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 22 de Abril de 2002, no Cartório Notarial da Maia, peran-
te mim, licenciada Belmira Cândida de Campos Fernandes Barbosa,
notária do referido cartório, compareceram como outorgantes:

1.º António Mário Faustino da Costa Carvalho, titular do bilhete
de identidade n.º 2863875, emitido em 15 de Março de 1994, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural de Matosinhos,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria Celeste
Veloso da Silva Carvalho, residente na Rua de Ormuz, 309, São
Mamede de Infesta, Matosinhos;

2.º Luís Carlos Ferreira Salvador, titular do bilhete de identidade
n.º 6071648, emitido em 28 de Janeiro de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, natural do Brasil, casado sob o regime
da comunhão geral com Teresa Maria de Abreu Nogueira, residente
na Rua de Adelino Amaro da Costa, 143, rés-do-chão, cave, Urbani-
zação dos Altos, Vermoim, Maia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
documentos de identificação.

Os outorgantes declararam que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Salvador & Carvalho � Conta-
bilidade e Gestão, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Óscar da Silva, 67, Leça da Palmeira,
Matosinhos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades de contabilidade, audito-
ria, consultoria fiscal e gestão financeira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Mário Faustino da Costa Carvalho e Luís Carlos Ferreira
Salvador.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 eu-
ros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, ficam afectas a um ou mais gerentes a designar em assem-
bleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois

gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como posteriormente, poderão por deliberação dos sócios serem
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a
algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhe for dado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da

sociedade, que preferirá em primeiro lugar, cabendo este direito, em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade:
Que, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 202.º do Código das So-

ciedades Comerciais, já se encontra depositado o capital social no
Banco Santander Portugal, S. A., agência de Brito Capelo, Matosi-
nhos, em 22 de Abril de 2002;

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento das importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer
face às despesas inerentes à constituição, respectivo registo e publi-
cações, bem como às despesas com a instalação da sede social.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando
Teixeira Pires. 2001241534

VALONGO

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 254, de 4 de Novembro de 2002, a p. 23 688-(83), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Táxis Paulista, L.da,
com o registo 2001589255. Assim, rectifica-se que onde se lê «Tá-
xis Mapincar, L.da» deve ler-se «Táxis Paulista, L.da» e onde se lê
«Matrícula n.º 17 047/670531» deve ler-se «Matrícula n.º 17 027/
670527». 1000165198

VILA NOVA DE GAIA

DONA GAIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 302; identificação de pessoa colectiva n.º 505784580; número
e data da apresentação: PC-95/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172396

VIEIRA & NAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7245; identificação de pessoa colectiva n.º 504300172; número
e data da apresentação: PC-96/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172393

CARMEN LIMA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 886; identificação de pessoa colectiva n.º 505701855; número
e data da apresentação: PC-97/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172390

HERNÂNI SOARES � ACTIVIDADES
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 217; identificação de pessoa colectiva n.º 505261405; número
e data da apresentação: PC-98/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172387

BARROS & SERVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3293; identificação de pessoa colectiva n.º 503454826; número
e data da apresentação: PC-74/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172386
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LUÍS RIOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7898; identificação de pessoa colectiva n.º 504734920; número
e data da apresentação: PC-76/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172384

GAIALARMES � MONTAGEM DE ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7074; identificação de pessoa colectiva n.º 504251716; número
e data da apresentação: PC-78/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172381

QUATRÓNICA � SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 416; identificação de pessoa colectiva n.º 505820587; número
e data da apresentação: PC-79/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172379

SOMNORTE � ESTÚDIOS DE SOM, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula

n.º 170; identificação de pessoa colectiva n.º 502729830; número e
data da apresentação: PC-81/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172378

SOUSA LIMA & ROBALINHO � GABINETE
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 576; identificação de pessoa colectiva n.º 505627450; número
e data da apresentação: PC-1/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172458

INFALOC � CONSULTADORIA AUTÁRQUICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8104; identificação de pessoa colectiva n.º 504607529; número
e data da apresentação: PC-2/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172453

ANÍBAL TEIXEIRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7428; identificação de pessoa colectiva n.º 504510320; número
e data da apresentação: PC-5/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172436

ERVA DANINHA � PROJECTOS E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4685; identificação de pessoa colectiva n.º 503734853; número
e data da apresentação: PC-4/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172432

SIM � SERVIÇO INTERMÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7585; identificação de pessoa colectiva n.º 503742171; número
e data da apresentação: PC-6/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172430

ARAÚJO & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 349; identificação de pessoa colectiva n.º 501340173; número
e data da apresentação: PC-7/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172424

BENJAMIM & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5735; identificação de pessoa colectiva n.º 503975028; número
e data da apresentação: PC-10/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172416

PAPELARIA MORGANA � SILVA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6773; identificação de pessoa colectiva n.º 504194771; número
e data da apresentação: PC-16/030702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172403
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ELÉCTRICA DO MIRANTE � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4119; identificação de pessoa colectiva n.º 503613835; números
e data das apresentações: PC-53-54-55/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2001, 2000 e 1999 re-
ferente à sociedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172397

ESCOLA DE CONDUÇÃO JOVIGAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 003; identificação de pessoa colectiva n.º 505372010; número
e data da apresentação: PC-59/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172391

TALMETAIS � RECICLAGEM DE SUCATAS
DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 852; identificação de pessoa colectiva n.º 501196340; número
e data da apresentação: PC-60/020702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000172388

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL
DE AVINTES (A. C. M. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 73; identificação de pessoa colectiva n.º 502233664; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 20/20021016.

Certifico a designação dos órgãos sociais.
Direcção: Jorge Fernando dos Santos Lima, Ana Maria Sousa

Amorim, Dulce Maria Tavares Moreira, Rui Damião Silva Santos e
Manuel Fernando Cardoso Pinto.

Conselho fiscal: Joaquim Manuel Monteiro Antunes, Odília Rita
Marques Lopes e Vera Lúcia Amorim Sousa Aleixo.

Data: 7 de Julho de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172220

EUROPAUTO � COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 36 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501410171; inscri-
ções n.os 4 e 11; números e data das apresentações: 1 e 8/20021113.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 721,26 euros, em dinheiro, subscrito por todos os sócios na
proporção.

Capital: 300 000 euros.
Sócios e quotas: José Francisco dos Santos Moura, com

270 000 euros; Elisabete Maria Monteiro Gonçalves dos Santos
Moura e José António Monteiro Gonçalves dos Santos Moura, cada
um com 15 000 euros.

Mais certifico que a mesma foi transformada em sociedade anóni-
ma, regendo-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação EUROPAUTO � Comercia-
lização de Veículos Automóveis, S. A., sendo a sua duração por tem-
po indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida de Vasco da Gama, Estrada Na-
cional n.º 222, quilómetro 7, freguesia de Avintes, concelho de Vila
Nova de Gaia.

2 � O conselho de administração poderá, independentemente de
deliberação de qualquer outro órgão social:

a) Deslocar a sede da sociedade dentro do concelho de Vila Nova
de Gaia ou para concelho limítrofe;

b) Criar e encerrar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis,
peças, serviços de oficina e outros.

2 � A sociedade pode adquirir participações em quaisquer outras
sociedades de responsabilidade limitada, constituídas ou a constituir,
no território nacional ou no estrangeiro, mesmo que com objecto
diferente do seu, bem como participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios ou outras formas de associação
ou colaboração entre empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de 300 000 euros, e está dividido em 120 000 acções do
valor nominal de 2 euros e 50 cêntimos cada uma.

2 � As acções são obrigatoriamente nominativas e inconvertíveis
em acções ao portador, e podem ser tituladas ou escriturais.

3 � As acções tituladas são representadas por títulos de 1, 5, 10,
20, 25, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

4 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções entre accionistas é inteiramente
livre; mas a transmissão de acções a favor de qualquer outra pessoa,
singular ou colectiva, e seja a que título for, depende do consenti-
mento da sociedade, observando-se para o efeito o disposto nos
números seguintes.

2 � O accionista que pretender alienar, quer a totalidade, quer
parte das suas acções, deverá comunicar esse seu propósito ao con-
selho de administração, solicitando o consentimento da sociedade e
indicando os propostos adquirente ou adquirentes e os precisos ter-
mos da transacção projectada, designadamente a contrapartida �
preço ou outra � da alienação; esta comunicação deverá fazer-se
por carta registada com aviso de recepção e será acompanhada de
declaração, também escrita, dos propostos adquirente ou adquiren-
tes, em que este ou estes confirmarão os exactos termos do negócio
previsto.

3 � Recebida a comunicação do accionista alienante, o conselho
de administração promoverá a convocação da assembleia geral para
que esta delibere sobre o consentimento da sociedade à transmissão
das acções; da convocatória constarão obrigatoriamente todos os
elementos da alienação projectada e constantes da comunicação do
accionista alienante.

4 � A deliberação social de consentimento ou de recusa de con-
sentimento deverá ser tomada dentro do prazo máximo de 60 dias
contados desde a data da recepção da comunicação do accionista
prevista no anterior n.º 2; caso recuse o consentimento, a assem-
bleia indicará os motivos da sua deliberação, que deverá sempre ter
por fundamento qualquer interesse relevante da sociedade.
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5 � Recusando o consentimento, a sociedade será obrigada a, no
prazo de seis meses contados desde a data da deliberação social de
recusa:

a) Desde que assim seja deliberado, por simples maioria, na mes-
ma assembleia geral e desde que estejam reunidas as condições para
tanto exigidas por lei, adquirir ela própria as acções alienandas; e se
porventura não estiverem reunidas as condições legais para a aquisi-
ção, como acções próprias, da totalidade das acções alienandas, a
sociedade poderá deliberar adquirir apenas uma parte delas, desde que
todas as restantes sejam adquiridas por accionistas ou por terceiros,
conforme as alíneas seguintes;

b) Ou, caso a sociedade não exerça a faculdade prevista na
alínea anterior, fazer adquirir as acções alienandas pelos outros ou
por outros accionistas;

c) Ou, não se verificando nenhuma das duas hipóteses preceden-
tes, fazer adquirir as acções alienandas por terceiro ou terceiros.

6 � Para os efeitos da alínea b) do número anterior, após a pu-
blicação ou recepção da convocatória e até ao início da assembleia
geral, os accionistas não alienantes deverão comunicar ao conselho
de administração se estão ou não interessados na aquisição das ac-
ções, estas serão distribuídas entre os accionistas que tiverem decla-
rado a sua vontade de as comprar proporcionalmente ao número de
acções de que, à data da assembleia, cada um deles for titular.

7 � Em qualquer das hipóteses previstas no n.º 5 da presente clá-
usula, o accionista alienante terá direito a receber � da própria
sociedade, dos accionistas ou dos terceiro ou terceiros adquirentes,
consoante o caso � o preço convencionado com os proposto ou
propostos adquirentes, se a projectada transmissão de acções se fi-
zer a título de compra e venda, ou o valor atribuído às acções
alienandas para efeitos da respectiva transmissão se esta, sendo
onerosa, se realizar a qualquer outro título; todavia, esse valor será
o valor real das acções, calculado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º
do Código das Sociedades Comerciais, se a sociedade provar que houve
simulação do preço ou do valor atribuído às acções, bem como se a
transmissão se realizar a título gratuito.

8 � A aquisição das acções alienandas � seja pela própria socie-
dade, seja por accionistas, seja por terceiro ou terceiros e que deverá
ter por objecto a totalidade daquelas acções, não podendo incidir
sobre apenas uma parte delas � deverá realizar-se, com o simultâ-
neo pagamento do preço, dentro do prazo de 30 dias contados desde
a data da assembleia geral referida nesta cláusula.

9 � A alienação de acções a terceiro ou terceiros que não for
precedida do pedido de consentimento referido nos n.os 1 e 2 desta
cláusula será ineficaz, não produzindo quaisquer efeitos perante e para
com a sociedade.

10 � Se não for cumprido pela sociedade o disposto no anterior
n.º 5 ou se a sociedade deliberar consentir na transmissão de acções
projectada e comunicada conforme o n.º 2 desta cláusula, os accio-
nistas não alienantes terão direito de preferência ou opção na aqui-
sição das acções, observando-se o disposto na cláusula seguinte.

ARTIGO 6.º

1 � Verificada qualquer das situações previstas no n.º 11 da cláu-
sula 5.ª, e nos oito dias subsequentes ao termo do prazo fixado no
n.º 5 da mesma cláusula, o conselho de administração comunicará aos
accionistas não alienantes o projecto de alienação de acções tal como
este lhe foi comunicado pelo proposto alienante; e os accionistas
interessados no exercício do seu direito de aquisição � direito de
preferência, tratando-se de compra e venda, ou de opção, tratando-
-se de outra forma de transmissão onerosa ou de transmissão a títu-
lo gratuito � deverão informar o conselho de administração dessa
sua vontade no prazo de 15 dias contados desde a data em que rece-
beram a referida comunicação deste órgão social.

2 � Sendo vários os accionistas interessados em exercer o seu
direito de preferência ou de opção, as acções alienandas serão elas
repartidas na proporção do número de acções que então cada um
deles possuir à data da expedição da referida comunicação do conse-
lho de administração, que deverá ser enviada na mesma data para
todos os accionistas não alienantes.

3 � Recebidas as comunicações previstas no anterior n.º 2, o
conselho de administração informará cada um dos accionistas prefe-
rentes ou optantes do número de acções que lhe cabe; esta informa-
ção deverá ser expedida dentro dos cinco dias úteis subsequentes ao
dia da recepção da última das comunicações dos preferentes ou
optantes.

4 � Os accionistas preferentes ou optantes deverão entregar na
sociedade o preço das acções, por cheque à ordem do alienante e
dentro do prazo de 15 dias úteis contados desde a recepção da infor-
mação do conselho de administração prevista no anterior n.º 6; e o
accionista alienante será obrigado a � contra a entrega do preço,

que lhe será feita pela sociedade � praticar todos os actos e subs-
crever todas as declarações necessárias à efectiva e plena transmis-
são das mesmas para os adquirentes.

5 � Entende-se que não exercem o seu direito de preferência ou
de opção os accionistas que não informem a sociedade da sua von-
tade de preferir ou que não entreguem o preço das acções nos ter-
mos e nos prazos para tanto fixados no presente artigo.

6 � Para os efeitos do exercício destes direitos de preferência e
de opção � que só poderão incidir sobre a totalidade das acções
alienandas, não podendo incidir sobre apenas uma parte delas �, o
preço a pagar pelos accionistas preferentes ou optantes será o pre-
ço convencionado com os proposto ou propostos adquirentes, se a
projectada transacção se fizer a título de compra e venda, ou o valor
atribuído às acções alienandas para os fins da respectiva transmis-
são, se esta, sendo onerosa, se realizar a qualquer outro título; esse
preço será, porém, o equivalente ao valor real das acções, calculado
nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Co-
merciais se a sociedade provar que houve simulação do preço ou do
valor atribuído às acções, bem como se a transmissão se realizar a
título gratuito.

7 � Não ocorrendo exercício dos direitos de preferência ou op-
ção previstos no presente artigo, o accionista alienante poderá trans-
mitir as acções que pretender alienar, desde que o faça nos precisos
termos em que a transmissão havia sido comunicada à sociedade
conforme o n.º 2 da cláusula 5.º e dentro do prazo de 30 dias conta-
dos, na falta de declarações de preferência ou opção, do termo do
prazo atrás estabelecido para as mesmas declarações; e, tendo havi-
do declarações de preferência ou opção sem que o preço das acções
fosse entregue na sociedade dentro do prazo fixado no anterior n.º 5,
contados desde o termo deste prazo.

8 � As comunicações referidas nesta cláusula deverão fazer-se por
carta registada com aviso de recepção, expedida para a morada cons-
tante do registo das acções.

9 � A alienação de acções a terceiro ou terceiros será ineficaz,
não produzindo quaisquer efeitos perante e para com a sociedade,
se, sendo-lhe aplicável a presente cláusula, for realizada sem obser-
vância do disposto nos números anteriores.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções por morte depende do consenti-
mento da sociedade, salvo se o herdeiro ou legatário for descenden-
te ou ascendente em linha recta do sócio falecido.

2 � O consentimento à transmissão, por morte, das acções será
prestado pela assembleia geral; para o efeito, o presidente da mesa
deverá convocar a reunião deste órgão nos oito dias subsequentes ao
dia em que tiver conhecimento � por si próprio ou através de co-
municação do conselho de administração ou de quaisquer accionista
� do falecimento do accionista.

3 � A assembleia geral deverá reunir, para deliberar sobre o con-
sentimento a que se referem os números anteriores, no prazo de
60 dias após o conhecimento, pelo presidente da mesa, do faleci-
mento de qualquer accionista.

4 � Se a sociedade não se pronunciar, através da assembleia geral
e naquele prazo, sobre a transmissão das acções, esta operar-se-á
nos termos gerais de direito; ocorrendo recusa do consentimento, a
sociedade, ainda por deliberação da assembleia geral, fará adquirir as
acções que pertenciam ao sócio falecido por ela própria e ou pelos
accionistas sobrevivos, aplicando-se, com as necessárias adaptações,
o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 6 e na parte final do n.º 7 do
artigo 5.º

5 � Esta aquisição far-se-á mediante o pagamento de preço cor-
respondente ao valor real das acções, calculado nos termos do n.º 2 do
artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

6 � Não havendo aquisição de acções, pela sociedade e ou pelos
accionistas sobrevivos, nos termos dos números anteriores, estas
transmitir-se-ão aos sucessores do accionista falecido.

7 � Para efeitos de aplicação do disposto no presente artigo, mas
sempre com ressalva da excepção constante no n.º 1, as acções, ti-
tuladas ou escriturais, do sócio falecido apenas serão registadas em
nome dos sucessores depois de cumprido o disposto na presente clá-
usula.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode emitir, nas condições legais, qualquer tipo
de dívida legalmente permitida, designadamente obrigações de qual-
quer espécie, incluindo obrigações convertíveis em acções e obriga-
ções com direito de subscrição de acções, e papel comercial.

2 � As obrigações podem ser, tal como as acções, tituladas ou
escriturais.

3 � A emissão de obrigações poderá ser deliberada pelo conselho
de administração desde que previamente aprovada pelo fiscal único,
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excepto se se tratar da emissão de obrigações convertíveis em ac-
ções ou de obrigações com direito de subscrição de acções, casos em
que será sempre indispensável deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar, nos termos do artigo 347.º
do Código das Sociedades Comerciais, as acções:

a) Pertencentes a accionistas que utilizem as informações obtidas
no exercício do seu direito à informação para fins estranhos à so-
ciedade e de modo a causar prejuízo a esta ou a qualquer outro accio-
nista;

b) Que sejam objecto de penhor, arresto, arrolamento, penhora,
venda judicial ou de qualquer outra forma de apreensão judicial;

c) Que, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens
ou simples separação judicial de bens sejam adjudicadas, em partilha,
ao cônjuge não accionista;

d) Que sejam alienadas pelo respectivo titular sem observância
do disposto nos artigos 5.º e 6.º

2 � A deliberação de amortização deverá ser tomada no prazo de
90 dias contados desde a data em que o conselho de administração
tiver conhecimento do facto que lhe serve de fundamento.

3 � Nos casos previstos nas alíneas a) e d) do anterior n.,º 1, as
acções serão amortizadas pelo respectivo valor nominal ou pelo valor
resultante do último balanço aprovado, se este valor for inferior
àquele; nos restantes casos, a contrapartida da amortização será
determinada nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Código das So-
ciedades Comerciais, com referência à data da deliberação.

4 � A contrapartida da amortização deverá ser paga no prazo de
180 dias a contar da deliberação social de amortização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
titulares de, pelo menos, 400 acções e as suas deliberações, desde
que tomadas em conformidade com a lei e os estatutos, obrigam a
todos eles.

2 � Tem direito de voto o accionista que for titular de, pelo
menos, 400 acções registadas em seu nome até 15 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia.

3 � A cada 400 acções corresponde um voto.
4 � Os obrigacionistas não poderão assistir às reuniões da assem-

bleia geral.
ARTIGO 13.º

As deliberações sociais são tomadas por maioria simples dos vo-
tos emitidos na assembleia, salvo quando a lei dispuser diferente-
mente.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2 � Os membros da mesa são eleitos pela própria assembleia e
podem ser ou não accionistas.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral poderá ser convocada, quer através de
avisos publicados nos termos e prazos previstos na lei, quer através
de carta registada dirigida a todos os accionistas e expedida para a
morada constante do registo das acções.

2 � Entre a expedição das cartas previstas na segunda parte do
número anterior e a data da reunião da assembleia geral devem mediar,
pelo menos, 21 dias.

B) Conselho de administração

ARTIGO 16.º

O conselho de administração é composto por três ou cinco mem-
bros, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, à qual igual-
mente competirá designar o respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

1 � Competem ao conselho de administração os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade e a realização de todas
as operações relativas à execução do objecto social.

2 � Cabem, nomeadamente, ao conselho de administração pode-
res para:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, designadamente
veículos automóveis, e imóveis;

b) Adquirir, conforme o n.º 2 do artigo 3.º, e alienar participa-
ções no capital social de outras sociedades, bem como decidir a par-
ticipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, consórcios ou outras formas de associação ou colaboração entre
empresas;

c) Tomar e dar em locação e tomar em locação financeira quais-
quer bens móveis e imóveis;

d) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos, definindo a extensão dos
respectivos mandatos;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas
desistir, da instância ou do pedido, e transigir, bem como compro-
meter-se em árbitros.

3 � O conselho de administração poderá, por simples acta, dele-
gar num dos seus membros a gestão corrente da sociedade, definindo
expressamente a competência e os poderes que deliberar atribuir-
-lhe.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo seu presidente, por iniciativa deste ou a pedido de qualquer outro
administrador e, pelo menos, uma vez por mês.

2 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
à pluralidade de votos dos presentes, cabendo ao presidente voto de
desempate.

3 � O conselho de administração só poderá deliberar válida e
eficazmente em reuniões a que esteja presente a maioria dos seus
membros.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas reu-
niões do conselho de administração por outro administrador, medi-
ante carta dirigida ao presidente; todavia, cada instrumento de re-
presentação não poderá ser utilizado mais do que uma vez, nem um
administrador poderá representar mais de dois outros.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de qualquer administrador no qual o conselho

de administração tenha delegado, nos termos legais, poderes para a
prática do acto respectivo;

c) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, em conformidade

com os respectivos instrumentos de mandato;
e) Pela assinatura de um dos membros do conselho de administra-

ção e de um mandatário com poderes bastantes;
f) Pela assinatura de um só mandatário a quem tenham sido con-

feridos poderes bastantes para o efeito e em conformidade com es-
ses poderes.

2 � Os actos de mero expediente poderão ser praticados por um
só administrador ou por um mandatário com poderes bastantes.

C) Fiscalização

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá um suplente.

2 � Tanto o fiscal único efectivo como o fiscal único suplente
deverão ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.
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D) Disposições comuns

ARTIGO 21.º

1 � Os membros do conselho de administração, do conselho fis-
cal e da mesa da assembleia geral são eleitos simultaneamente por
esta última e por um período de quatro anos, sendo reelegíveis por
uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras
formalidades; e, terminado o prazo dos respectivos mandatos, per-
manecerão em funções até serem designados ou eleitos os seus subs-
titutos.

ARTIGO 22.º

1 � Os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal serão remunerados conforme for deliberado em assembleia geral
ou por uma comissão de vencimentos que será composta por três
accionistas eleitos pela mesma assembleia que proceder à eleição dos
membros dos órgãos sociais; um dos membros da comissão de ven-
cimentos será o presidente desta e terá voto de qualidade.

2 � A remuneração dos membros do conselho de administração
poderá ser certa ou consistir parcialmente numa percentagem dos
lucros do exercício, que nunca poderá exceder 10 %.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 23.º

Anualmente será dado balanço com referência a 31 de Dezembro
e os lucros líquidos apurados terão a seguinte aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal;
b) Remuneração dos administradores, nos termos do n.º 2 do ar-

tigo 22.º, se tal forma de remuneração for deliberada;
c) Pagamento do dividendo prioritário às acções preferenciais sem

voto, se porventura a sociedade as tiver emitido;
d) Constituição ou reforço, sem qualquer limite, de reservas ou de

outros fundos do interesse da sociedade, se assim for deliberado, por
maioria simples, na assembleia geral competente;

e) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos accionistas
como dividendos.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

São desde já designados os seguintes membros dos órgãos sociais
para o quadriénio de 2002-2005:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Professor Dr. Manuel Rodrigues Gomes;
Secretário: António Artur Pereira dos Santos Diegues.
Conselho de administração:
Presidente: José Francisco dos Santos Moura;
Vogais: José António Monteiro Gonçalves dos Santos Moura, Dr.

Duarte António Reis Besteiro, Elisabete Maria Monteiro dos Santos
Moura e GAIARENT � Aluguer de Viaturas, L.da

Fiscal único:
Efectivo: Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas &

Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 50, repre-
sentada pelo Dr. José Elísio Lopes da Silva Quintas, revisor oficial
de contas n.º 643, contribuinte n.º 127419683, portador do bilhete
de identidade n.º 2731684, emitido em 22 de Julho de 1998, pelo
Porto, residente na Rua do Beato Inácio de Azevedo, 233,
4100  Porto;

Suplente: Dr. Lino Augusto Rodrigues Vieira, revisor oficial de
contas n.º 639, contribuinte n.º 108891577, portador do bilhete de
identidade n.º 3147214, emitido em 27 de Março de 1992, por Lis-
boa.

ARTIGO 25.º

Os administradores atrás designados são dispensados de prestação
de caução.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172218

GAIARENT � ALUGUER DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7476; identificação de pessoa colectiva n.º 504510118; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/20021113.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi acrescentado um § único
ao artigo 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade pode participar como sócia de responsabili-
dade ilimitada ou de participações em sociedades com objecto dife-
rente do seu em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172216

BOANERGES M. DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 107; identificação de pessoa colectiva n.º 501973699; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 8-9/20021120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções da gerente Marília Maria Fernandes Couti-
nho de Azevedo, por renúncia.

Data: 20 de Maio de 2001.
Sede: deslocada para o Largo de Soares dos Reis, 92, cave, Mafa-

mude, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172215

DECACORT � GABINETE DE OBRAS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 478; identificação de pessoa colectiva n.º 504486918; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20021203.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do contrato.
Sede: Rua Central do Olival, 301-305, Olival, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172214

IMPACTO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 472; identificação de pessoa colectiva n.º 505626462; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20021202.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua do Barão do Corvo, 37, 3.º, sala T, Santa Marinha, Vila

Nova de Gaia.

Está conforme.

2 de Dezembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172213

JOSÉ MARIA ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2315; identificação de pessoa colectiva n.º 503246930; número
e data da apresentação: PC-77/050702.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172212

ALVES VELHO & AMBRÓSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7928; identificação de pessoa colectiva n.º 504319981; número
e data da apresentação: PC-72/050702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172211

TÁXIS AFURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 028; identificação de pessoa colectiva n.º 500556040; número
e data da apresentação: PC-71/050702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172210

MANUEL FERNANDES TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1326; identificação de pessoa colectiva n.º 500956502; número
e data da apresentação: PC-70/050702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172209

CONSOLIDADA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7921; identificação de pessoa colectiva n.º 504498363; número
e data da apresentação: PC-9/050702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172208

ERIGIR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 709; identificação de pessoa colectiva n.º 502861215; número e
data da apresentação: PC-8/050702.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à so-
ciedade em epígrafe.

6 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000172207

BARÃO DE VILAR � VINHOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula

n.º 3971; identificação de pessoa colectiva n.º 503588253; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 7/20021010.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Conselho de administração:
Presidente: Fernando Maria Van Zeller, casado, residente na Ave-

nida do Marechal Gomes da Costa, 146, Porto;
Vogais: Jean Claude Henry Roger Cretu, casado, residente na

Avenida da Beira Mar, 1071, Edifício G, 1.º, direito, apartamento
59, Canidelo, Vila Nova de Gaia; Álvaro Luís Van Zeller, casado,
residente na Rua do Marechal Saldanha, 365, 1.º, A, Porto.

Fiscal único:
Efectivo: J. Lemos Pereira & R. Pereira, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, representada por Rui Manuel Carvalhais de Le-
mos Pereira, casado, residente na Estrada da Luz, 90, 7.º, F, Lisboa;

Suplente: Hélio José Hilário Guerreiro, revisor oficial de contas,
divorciado, residente na Rua de Mark Athias, lote A-2, 2.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

23 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172161

CONSTRUÇÕES EMÍLIO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 076; identificação de pessoa colectiva n.º 502386673; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 18/20021118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Novembro de 2002.

Está conforme.

23 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172168

REPCOAL � AGÊNCIA E REPRESENTAÇÕES
DE CARVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 216; identificação de pessoa colectiva n.º 501328939; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 16/20021118.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 19 940 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 9970 euros pela
sócia Eulália, 3988 euros por cada um dos sócios Ana Paula e Hele-
na Maria, e 1994 euros pelo sócio Manuel Fernando.

Mais certifico que foram alterados os artigos 2.º e 3.º, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a agência e representações de ex-
portadores e importadores de combustíveis sólidos, sucatas e maté-
rias-primas em geral, e construção, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, gestão e administração imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
12 470 euros, pertencente à sócia Eulália Rosa dos Santos Machado
Barbosa da Mota; outra de 4988 euros, pertencente à sócia Ana Paula
Machado Barbosa da Mota; outra de 4988 euros, pertencente à só-
cia Helena Maria Machado Barbosa da Mota, e outra de 2494 euros,
pertencente ao sócio Manuel Fernando Barbosa da Mota.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172171

ECN � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3044; identificação de pessoa colectiva n.º 503416975; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20021115.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte registo:

Sede: deslocada para a Vereda do Professor Egas Moniz, 8,
Valadares, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

23 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172173

EXPOSTAND � EQUIPAMENTOS
PARA EXPOSIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 425; identificação de pessoa colectiva n.º 502296453; inscri-
ção n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 4-5/20021115.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento e alteração.
Artigos alterados: 1.º e 3.º, sendo aditado um artigo que é o 8.º
Sede: Rua dos Terços, 484, Zona Industrial de Canelas, Vila Nova

de Gaia.
Reforço: 5 200 000$, em dinheiro.
Capital: 6 000 000$.
Sócios e quotas: Ricardina da Luz da Silva Ramos Ribeiro,

3 150 000$, e António Manuel da Silva Ramos, 2 850 000$, seu bem
próprio.

Sede: deslocada para a Rua do Monte de Além, Zona Industrial
das Lages, Canelas, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

23 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172176

J. R. FERREIRA PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 208; identificação de pessoa colectiva n.º 500146578; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 4/20021003.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 48 200$, em reservas livres.
Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas: a própria sociedade, com 34 583,33 euros; Maria

Jesuete Cerqueira, com 32 500 euros; Carlos Fernando Cerqueira
Lima Santos, com 7500 euros; Paulo Alexandre Cerqueira Lima San-
tos, com 7500 euros; Evangelista da Costa Ferreira, com 5000 eu-
ros; Domingos Gonçalves Coutinho Pereira, com 5000 euros; Antó-
nio Alberto Pinto, com 5000 euros, e Belmiro Pinto Nogueira, com
2916,67 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000172179

TATOOSHIRT � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20021115.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TATOOSHIRT � Comércio e
Distribuição de Vestuário, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Soares dos Reis, 57, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de
vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Manuel José Pinheiro Domingues,
e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Ana
Maria Pinheiro Domingues.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios 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 afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � 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 qualquer 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172181

CONSTRUÇÕES SOUSA VIEIRA
& MARTINS RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 428; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20021115.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Sousa Vieira & Martins
Ribeiro, L.da, com sede na Rua do Rio do Paço, 82, da freguesia de
Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em numerário, sendo representado por duas quotas iguais de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Precedendo deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios Manu-
el Fernando de Sousa Vieira e António Martins Ribeiro, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer
veículos automóveis, efectuar contratos de leasing e dar ou tomar
de arrendamento para a sociedade quaisquer bens móveis ou imó-
veis.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular;

e) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172185

AGOSTINHO MAIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 430; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20021115.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Documento particular para constituição
de sociedade unipessoal por quotas

Agostinho Rodrigues Moreira Maia, natural do Brasil, casado com
Isaura Poças de Almeida Coimbra na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua do Clube dos Caçadores, 333, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia, portador do bilhete de identidade
n.º 6046695, emitido em 4 de Janeiro de 2000, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 148475060,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agostinho Maia, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Urtigueira, 828-840, freguesia de Canelas,
concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de espaços e equipamentos
desportivos e de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencendo a quota integralmente ao sócio Agostinho
Rodrigues Moreira Maia, que declara desde já não ser sócio de ne-
nhuma outra sociedade unipessoal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao único sócio Agosti-
nho Rodrigues Moreira Maia, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária apenas a assinatura do
único gerente.

ARTIGO 5.º

Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede social
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de represen-
tação social.

ARTIGO 6.º

Para fazer face às despesas com o registo, publicações e aquisição
de equipamento necessário ao funcionamento da sociedade, o geren-
te fica desde já autorizado a proceder ao levantamento total da
importância depositada na conta da sociedade no banco BPI, balcão
de Vila Nova de Gaia, referente às entradas do sócio para a realiza-
ção do capital social.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172188

VERÓNICA & VERÍSSIMO OLIVEIRA, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 228; identificação de pessoa colectiva n.º 505683318; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20021119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 47 000 euros, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 52 000 euros.
Sócios e quotas: Veríssimo Miguel de Oliveira Ferreira e Verónica

Cristina de Oliveira Ferreira, cada um com uma quota de 26 000 eu-
ros.

Está conforme.

23 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000172191

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

A TRANSPORTADORA CENTRAL DE SANDIÃES, L.DA

Sede: Ponte de Anhel, Sandiães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula n.º 76/
691107; identificação de pessoa colectiva n.º 500488240; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 19/20011226.

Certifico que, por escritura de 29 de Novembro de 2001, de fl. 65 a
fl. 66 do livro n.º 50-H do 2.º Cartório Notarial de Viana do Caste-
lo, foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, com o adita-
mento do artigo 8.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

8.º

Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante do capital social, nas condições que forem
estabelecidas em assembleia geral.

Está conforme o original.
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O texto completo do contrato da sociedade na sua redacção actua-
lizada ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2000050026

TRANSPORTES DIONÍSIO CORREIA, L.DA

Sede: Cárcua, Bertiandos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1235/20021203; identificação de pessoa colectiva n.º 506393488;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20021203.

Certifico que, entre Dionísio Rodrigues Correia Lopes, casado com
Maria da Glória Lima da Cunha na comunhão de adquiridos, e Maria
da Glória Lima da Cunha, casada com o citado Dionísio Rodrigues
Correia Lopes, e, por escritura de 3 de Dezembro de 2002, exarada
de fl. 61 a fl. 62 v.º do livro n.º 389-A do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas do Porto, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Dionísio Correia, L.da,
com sede no lugar de Cárcua, freguesia de Bertiandos, concelho de
Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � O capital encontra-se realizado apenas em 50 %, tendo cada
sócio realizado metade da sua quota. A restante metade deverá ser
realizada até 31 de Dezembro de 2006.

3 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeados gerentes o sócio Dionísio Rodrigues Cor-
reia Lopes e a não sócia Rita Maria Correia dos Santos, solteira,
maior, residente no lugar de Cárcua, freguesia de Bertiandos, conce-
lho de Ponte de Lima.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, ou apenas a do gerente Dionísio Rodrigues Correia Lopes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imó-

veis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade,

podendo celebrar quaisquer contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judici-

al, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que fica autorizada a gerência a movimentar o capital social de-

positado em nome da sociedade, para fazer face aos custos com a
constituição e registo da mesma e outros necessários à prossecução
da sua actividade;

Que a sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição
para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do
contrato social.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2000050107

A TRANSPORTADORA CENTRAL
DE BERTIANDOS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Linhares, Bertiandos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1234; identificação de pessoa colectiva n.º 506301613; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021129.

Certifico que Maria Angélica Fernandes Morais Fernandes, casada
com Pedro dos Santos Fernandes na separação de bens, residente no
lugar de Linhares, Bertiandos, Ponte de Lima, e por documento
particular de 16 de Outubro de 2002, constitui a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportadora Central de Bertiandos �
Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Linhares, freguesia de
Bertiandos, concelho de Ponte de Lima.

3.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Maria Angélica Fernandes
Morais Fernandes.

§ único. O capital encontra-se integralmente realizado em dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia Maria
Angélica Fernandes Morais Fernandes, desde já nomeada gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2000050387

CARPINTARIA � IRMÃOS PINTO DA SILVA, L.DA

Sede: Souto, Fontão, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 130/790523; identificação de pessoa colectiva n.º 500869960;
entrada n.º 1/20021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2000050123
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AMBULÂNCIAS LIMARENSE, L.DA

Sede: Cruzeiro, Arca, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 713/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504216368;
entrada n.º 8/20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Dan-
tas da Costa Vital. 2000050131

VILA NOVA DE CERVEIRA

ISITIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 431; inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações:
4-5/021129.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do gerente Joaquim Lopes Bernardo Rodrigues,
por renúncia, em 19 de Setembro de 2002.

Certifico, ainda, que foi designada gerente Maria do Céu Teixeira
de Matos Barbosa, por deliberação de 19 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme ao original.

6 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 2001850247

RUSTICASA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 34; identificação de pessoa colectiva n.º 501825541; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 9/021010.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram alterados
os artigos 3.º e 5.º, tendo em consequência ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros, di-
vidido em duas quotas: uma de 300 000 euros, do sócio Miguel Cle-
mente Correia de Sá Portocarrero, e uma de 200 000 euros, do só-
cio Franclim António Cruz Lopes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios
Miguel Clemente Correia de Sá Portocarrero e Franclim António
Cruz Lopes, desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção conjun-
ta de dois gerentes.

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

Conferida, está conforme ao original.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 2001850239

STAND ALTO DAS CEREJAS, COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 432; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021025.

Certifico que, entre Luís Carlos Esteves da Silva, menor, residen-
te em Pereiro, Sapardos, Vila Nova de Cerveira, e Cátia Filipa Este-
ves da Silva, menor, residente em Pereiro, Sapardos, Vila Nova de

Cerveira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Stand Alto das Cerejas,
Comércio de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua do Alto das
Cerejas, 8 e 11, freguesia de Campos, concelho de Vila Nova de
Cerveira.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social, no território nacional ou no estrangeiro, sem necessida-
de do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de veículos automóveis e motociclos e respectivos aces-
sórios. Exploração de oficina de reparação automóvel.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

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 administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a José Luís Espinheira da Silva e Maria Fernanda de Lara
Esteves Espinheira da Silva, atrás identificados, que desde já ficam
nomeados gerentes.

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

3 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade e a gerência
poderão nomear mandatários ou procuradores para a prática de
determinados actos.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens imóveis ou mó-

veis, incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse, cessão de exploração e arrendamento quais-

quer locais ou estabelecimentos, bem como alterar ou rescindir os
respectivos contratos;

c) Negociar e celebrar contratos de locação financeira;
d) Negociar e contrair empréstimos ou outro tipo de financia-

mento nos mercados nacionais ou internacionais e realizar opera-
ções de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as garantias
exigidas pelas entidades mutuantes, conforme deliberação em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum dos sócios a sociedade não se
dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdei-
ros do falecido, devendo estes nomear um entre si ou um estranho
que a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
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devendo constar do respectivo aviso o dia, a hora, o local e a ordem
de trabalhos.

Conferida, está conforme ao original.

9 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 2001850255

VILA REAL
BOTICAS

CALCETÂMEGA � SOCIEDADE
DE PAVIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 68; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021128.

Certifico que, por escritura lavrada no dia 5 de Novembro de 2002,
exarada de fl. 1 a fl. 2 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 36-C do Cartório Notarial de Boticas, entre Adérito de Carvalho
Rodrigues e Maria Fernanda Garcia Rodrigues, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CALCETÂMEGA � Sociedade
de Pavimentação, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de
Bobadela, concelho de Boticas.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer local, desde
que dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe daquele,
bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de re-
presentação social, no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o calcetamento e pavimentação.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente reali-
zado em numerário, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 3750 euros, titulada em nome do sócio Adérito de
Carvalho Rodrigues, e outra no valor nominal de 1250 euros, titula-
da em nome da sócia Maria Fernanda Garcia Rodrigues.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até 20 vezes o capital
social que a sociedade tiver à data da deliberação.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Adérito de Carvalho
Rodrigues.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção do gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do cargo,

conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, ficando ainda reservado o direito de
preferência a favor da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes em segundo.

7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens ou apenas separação de bens, a quota não for totalmente adju-
dicada ao titular.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o
último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja im-
perativamente outro valor.

8.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas, nomeadamente
nos casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade
de herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

Declararam os sócios sob sua responsabilidade:
Que já efectuaram o depósito correspondente à soma das entra-

das, numa conta aberta em nome da sociedade no Banco Sotto Mayor,
balcão de Boticas;

Que a gerência fica desde já autorizada a, mesmo antes do registo
deste contrato, proceder ao levantamento do capital social, deposi-
tado a favor da sociedade na instituição de crédito referida, para fazer
face a despesas de constituição, registo, instalação da sociedade e,
bem assim, para a aquisição de quaisquer bens, para a celebração de
contratos de locação ou de trespasse, necessários para iniciação da
actividade da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Ana Lúcia Pereira
da Costa Soares. 1000171439

CHAVES

EXTERNATO PINGUIM DE VANDA & CÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 746; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503392332; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 3/031202.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do capital social, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.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 uma das sócias Maria do Céu
Lopes de Castro Vidal e Vanda Maria Lopes de Castro Chaves.

O texto completo do contrato actualizado ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des da Costa Machado de Moura. 2001200935

MAVILDE & ANTÓNIO, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 924; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503987611; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 2/031202.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Apresentação n.º 2/031202.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2002.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des da Costa Machado de Moura. 2001200943

FLAVIGESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 948; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504091123; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 4/031202.

Certifico que foi alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António
José Gomes Vidal e Maria do Céu Lopes de Castro Vidal.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des da Costa Machado de Moura. 2001200927

RICARDO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 899; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503899305; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/031202.

Certifico que Maria Octávia Silva Pombo Marques Pinto cessou
as funções de gerente, em 25 de Novembro de 2002, por renúncia.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des da Costa Machado de Moura. 2001200900

JARDIM DE INFÂNCIA, CRECHE BRINCA E PINTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1263/
021204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021204.

Certifico que Maria Natália Sampaio Ferreira, casada com Ade-
lino Gonçalves Ferreira na comunhão de adquiridos, titular do bilhe-
te de identidade n.º 18000205, emitido em 11 de Junho de 2001,
por Vila Real, natural do Brasil, residente na Avenida da Raposeira,
Edifício Santo Amaro, bloco A, 7.º, esquerdo, 5400-497 Chaves,
concelho de Chaves, contribuinte fiscal n.º 210900601.

Declara que, pelo presente documento, constitui uma sociedade
comercial unipessoal por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma de Jardim de Infância, Creche Brinca
e Pinta, Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Avenida do General
Ribeiro de Carvalho, 17, rés-do-chão, concelho de Chaves.

2.º

Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e,
bem assim, serem criadas sucursais, agências, filiais ou outras formas
de representação em qualquer lugar.

3.º

Constitui o objecto social jardim-de-infância e creche.

4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente a uma quota de
igual valor nominal da sócia Maria Natália Sampaio Ferreira, en-
contrando-se integralmente realizada.

5.º

A única sócia Maria Natália Sampaio Ferreira, poderá deliberar a
exigibilidade de prestações suplementares de capital até ao montan-
te de 25 000 euros.

6.º

A única sócia Maria Natália Sampaio Ferreira, poderá deliberar a
exigibilidade de efectuar suprimentos sempre que a sociedade care-
cer.

7.º

a) A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

b) A gerência da sociedade cabe a um ou mais gerentes, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeada
a única sócia Maria Natália Sampaio Ferreira.

c) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de um só gerente.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � O Ajudante, José Luís Dias.
2001200960

MESÃO FRIO

COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 26/
900622; identificação de pessoa colectiva n.º 500573212; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 1/021129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
das as seguintes alterações:

Aumento do capital de 1995,20 euros para 5000 euros, por en-
tradas em dinheiro, pertencente à herança no montante de
3004,80 euros, e redenominação com consequente alteração do ar-
tigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido por duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes aos sócios Maria Otília
de Oliveira Coutinho, António Carlos de Oliveira Coutinho e Cris-
tina Inês de Oliveira Coutinho, em comum e sem determinação de
parte ou direito.

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

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
da Silva Santos. 2001748272

MONDIM DE BASTO

GRANITOS LEGIONÁRIO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 188/021024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021024.

Certifico que por José Dionísio da Cunha Coelho, casado com
Carminda Machado Gonçalves na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Granitos Legionário � Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Valinho, freguesia de Paradança,
concelho de Mondim de Basto.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte e
comercialização de pedra e seus derivados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros.

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante José Dionísio da Cunha
Coelho, desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela
sua única assinatura.

Assim o disse, declarando sob a sua responsabilidade que aquele
capital já foi efectivamente depositado na agência de Mondim de
Basto do Banco Comercial Português, S. A. � Nova Rede, em 22 do
corrente, e que a sociedade assume nos termos legais a responsabili-
dade pelos encargos notariais da sua constituição, pelos do seu regis-
to e publicações oficiais e pelas demais despesas inerentes, podendo
para tanto o seu gerente proceder ao levantamento do capital depo-
sitado para pagamento daquelas despesas, bem como para aquisição
de equipamentos e mercadorias destinadas ao objecto social desta
sociedade.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 2001694210
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TÁXI ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES MORAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 189/021105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021105.

Certifico que por António Augusto Gonçalves Morais, divorcia-
do, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi António Augusto Gonçalves
Morais, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Poços, freguesia de
Paradança, concelho de Mondim de Basto.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros. Transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 2001694229

SUPERMONDIM � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 98/970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503917028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 1000171631

SUPERMONDIM � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 98/970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503917028; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 3 e 4/021104.

Certifico a cessação de funções de gerente de Manuel Augusto
Correia Trovisco, por renúncia, a partir de 27 de Junho de 2002, e

a nomeação de gerente de José Maria Fernandes Guimarães, casado,
por deliberação de 28 de Junho de 2002, para o quadriénio de 2002-
-2005.

Foi depositado documento legal.

25 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 1000171629

LAVANDARIA DA FONTE � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 190/021118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021118.

Certifico que por Maria da Graça da Silva Gonçalves, solteira,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria da Fonte � Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fontela, freguesia e concelho
de Mondim de Basto.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de lavandaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma única quota pertencente à sócia
Maria da Graça da Silva Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme decisão da sócia, ficam a cargo de um gerente,
bastando a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � É desde já designada gerente a sócia Maria da Graça da Silva
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Que a gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
realizado e depositado na Caixa Geral de Depósitos, S. A., balcão de
Mondim de Basto, para fazer face a despesas desta escritura, publi-
cações e registo, bem como a aquisição de equipamento e material
necessários à sua instalação e início de actividade.

Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-
tas.

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Tomé da Cruz
Magalhães. 1000171626

RIBEIRA DE PENA

JESUS & SOUSA � CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula n.º 92;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506345882; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/041202.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2002, exarada
a fl. 2 do livro de notas n.º 17-C do Cartório Notarial de Ribeira de
Pena, foi constituída uma sociedade comercial por quotas entre
António Augusto Sousa de Jesus e sua mulher, Margarida Maria Couto
de Sousa, casados na comunhão geral, com a denominação em epí-
grafe, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jesus & Sousa � Caixilharias de
Alumínio, L.da, com sede na Rua de Adelino Amaro da Costa, fre-
guesia de Ribeira de Pena (Salvador), concelho de Ribeira de Pena.
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2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a fabricação de portas, janelas
e elementos similares em metal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 2500 euros, que pertence ao sócio António Augusto Sousa de Jesus,
e outra também do valor nominal de 2500 euros, pertencente à só-
cia Margarida Maria Couto de Sousa.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, ou,
entre os herdeiros dos sócios falecidos, dependendo, porém, a ces-
são a terceiros do consentimento da sociedade, que terá neste caso,
sempre a preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, que desde já
são nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos e para a sua representação, em juízo e fora dele, activa e
passivamente, basta a intervenção de um sócio gerente.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais, os quais, uma vez praticados de modo algum
obrigarão a sociedade, mas sim quem os praticar.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, desde que assim o delibere, por unanimidade, a assem-
bleia geral em que esteja representada a totalidade do capital, até ao
limite de 50 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante as condições que vierem a ser determinadas
em assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Beatriz Barreira
Pires Gomes. 2001680023

PARQUE EÓLICO DA SERRA DO ALVÃO, S. A.

Sede: Avenida da Noruega, 2, fracção G, Salvador,
Ribeira de Pena

Conservatória do Registo Comercial de Ribeira de Pena. Matrícula n.º 68/
310101; identificação de pessoa colectiva n.º 504966693; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/021122.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Nomeação da administração e fiscalização.
Administração: administrador único, Jorge António José Cortina

Garcia, casado.
Fiscalização: fiscal único efectivo, Ribeiro Pires e Sousa, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Sá da
Bandeira, 726, 3.º, direito, Porto, representada por António Jorge
Vieira Correia, casado; suplente, Manuel Calvão Pires, casado.

Prazo para que foram nomeados: biénio de 2002-2003.
Data da deliberação: 29 de Abril de 2002.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Beatriz Barreira
Pires Gomes. 2001680015

SABROSA

CONSTRUTORA BOTELHO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 133/
20021122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021122.

Certifico que foi efectuado o registo da sociedade em epígrafe, da
qual se publica o pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Construtora Botelho & Cruz, L.da, e
tem a sua sede no Largo do Eirô, do lugar e freguesia de São Marti-
nho de Anta, do concelho de Sabrosa.

2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 15 000 euros,
pertencendo uma a Domingos Alves Penas Botelho e outra a Ade-
lino da Cruz Penas.

4.º

A sociedade será administrada e representada pelos sócios Domin-
gos Alves Penas Botelho e Adelino da Cruz Penas, desde já nomea-
dos gerentes, com remuneração equivalente ao ordenado mínimo
nacional, até nova deliberação da assembleia geral.

5.º

Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos os
actos e contratos e que envolvam responsabilidade e obrigação, é
necessária a assinatura conjunta dos dois gerentes, salvo para actos
de mero expediente, bastando neste caso a assinatura de um deles.

§ único. Aos sócios gerentes são confiados poderes especiais para
comprar, vender ou onerar equipamentos ou veículos automóveis,
assim como adquirir para a sociedade, por trespasse ou arrendamen-
to, estabelecimentos comerciais para o exercício da sua actividade.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

7.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá realizar
prestações suplementares, sendo a obrigação de cada sócio propor-
cional à sua quota, até ao triplo do capital social.

Transitório

a) A sociedade assume de pleno direito com o registo definitivo
do contrato as obrigações que versem sobre as despesas de constitui-
ção e registo.

b) Para fazer face às despesas com a escritura e o respectivo re-
gisto e publicações e aquisição de equipamentos necessários à insta-
lação da sociedade, fica a gerência autorizada a proceder à movi-
mentação da conta bancária aberta em nome da sociedade no balcão
do Banco Totta & Açores, de Sabrosa.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Abel
Pereira Cardoso. 2001802161

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO ALVITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 57/950728;
identificação de pessoa colectiva n.º 503466280.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

25 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Abel
Pereira Cardoso. 2001802153
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FERREIRA MONTEIRO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 134/
20021125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021125.

Certifico que foi efectuado o registo da sociedade em epígrafe, da
qual se publica o pacto social:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira Monteiro, Sociedade
Agrícola, L.da, e tem a sua sede na Casa da Lopa, Paradelinha, fre-
guesia de Vilarinho de São Romão, do concelho de Sabrosa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como poderá criar ou
encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade vitivinícola e agrícola.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de 250 euros,
pertencente à sócia Isabel Margarida Ferreira Machado e Costa Mon-
teiro, e outra de 4750 euros, pertencente ao sócio Francisco José
Ferreira Monteiro.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais
serão ou não remunerados, conforme deliberado pelos sócios.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio Francisco José Fer-
reira Monteiro.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos, nomeadamente, para se fazer re-
presentar judicialmente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, ou cessão com violação do disposto no artigo 5.º;
c) Por insolvência ou falecimento do titular da quota;
d) Quando por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular;
e) Quando em partilha judicial ou extrajudicial da quota, esta não

for adjudicada ao respectivo titular;
f) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 � A contrapartida da amortização da quota, nas situações pre-
vistas nas alíneas b) a f) do número anterior, se a lei não dispuser de
outro modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço
legalmente aprovado.

7.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exi-
gidas prestações suplementares até ao montante global de 25 000 eu-
ros.

8.º

É expressamente vedado ao gerente comprometer a sociedade em
actos ou documentos estranhos ao seu objecto social, designadamente,
fianças, abonações, avales, letras de favor e semelhantes.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Abel
Pereira Cardoso. 2001802196

KARASGIRAS � CABELEIREIRO UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 135/
20021125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20021125.

Certifico que foi efectuado o registo da sociedade em epígrafe, da
qual se publica o pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma KARASGIRAS � Cabeleireiro Unisexo,
L.da, e tem a sua sede na Rua das Quintãs, do lugar e freguesia de São
Martinho de Anta, do concelho de Sabrosa.

2.º

O objecto social consiste em exploração de salão de cabeleireiro
e instituto de beleza, comércio de produtos de cosmética e de beleza.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 3000 euros, per-
tencendo uma a Lucília Sofia Oliveira Carvalho e outra a Sílvia Maria
Peixoto Ribeiro.

4.º

A sociedade será administrada e representada pelas sócias Sílvia
Maria Peixoto Ribeiro e Lucília Sofia Oliveira Carvalho, desde já
nomeadas gerentes, com remuneração ou não, a ser determinado em
assembleia geral.

5.º

Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos os
actos e contratos e que envolvam responsabilidade e obrigação, é
necessária a assinatura conjunta das duas gerentes, salvo para actos
de mero expediente, bastando neste caso a assinatura de uma delas.

§ único. Aos sócios gerentes são confiados poderes especiais para
comprar, vender ou onerar equipamentos ou veículos automóveis,
assim como adquirir para a sociedade, por trespasse ou arrendamen-
to, estabelecimentos comerciais para o exercício da sua actividade.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem o direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

7.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá realizar
prestações suplementares, sendo a obrigação de cada sócio propor-
cional à sua quota, até ao triplo do capital social.

Transitório

a) A sociedade assume de pleno direito com o registo definitivo
do contrato as obrigações que versem sobre as despesas de constitui-
ção e registo.

b) Para fazer face às despesas com a escritura e o respectivo re-
gisto e publicações e aquisição de equipamentos necessários à insta-
lação da sociedade, fica a gerência autorizada a proceder à movi-
mentação da conta bancária aberta em nome da sociedade no balcão
do Banco Totta & Açores, de Sabrosa.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Abel
Pereira Cardoso. 2001802200

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 141; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20021129.

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada aos 20 de
Novembro de 2002, a fl. 46 do livro de notas n.º 69-D do Cartório
Notarial de Santa Marta de Penaguião, Artur da Silva Cardoso Sou-
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telo, casado na comunhão geral com Maria Celeste Pereira Martins
Soutelo, natural da freguesia de Fontes, concelho de Santa Marta de
Penaguião; Hermínio António Martins Cardoso, casado na comu-
nhão de adquiridos com Paula Alexandra Gonçalves da Silva Cardo-
so; Rosa Martins Cardoso e José Carlos Martins Cardoso, solteiros,
maiores, estes três últimos naturais da freguesia de Medrões, conce-
lho de Santa Marta de Penaguião, onde todos residem no lugar da
Nogueira, constituíram entre si a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, que se regula pelas disposições constantes dos seguintes
artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Cardoso & Filhos, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Nogueira, freguesia de Medrões, concelho de Santa
Marta de Penaguião.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros � táxi. A sociedade poderá adquirir participa-
ções noutras sociedades que tenham ou não um objecto social seme-
lhante ao seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de 3500 eu-
ros, ao sócio Artur da Silva Cardoso Soutelo, e outras três quotas do
valor nominal de 500 euros, pertencendo cada uma a cada um dos
sócios Hermínio António Martins Cardoso, Rosa Martins Cardoso e
José Carlos Martins Cardoso.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo, fica reservado o direito de
preferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio Artur da Silva
Cardoso Soutelo, desde já nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente pode:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da
sociedade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

Aos sócios podem ser exigidas na proporção das suas quotas pres-
tações suplementares até 10 vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001844158

TÁXI LUÍS DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 140/20021128; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20021128.

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada aos 21 de
Novembro de 2002, a fl. 54 do livro de notas n.º 69-D do Cartório
Notarial de Santa Marta de Penaguião, Luís de Almeida e Maria
Ermesinda Fernandes Cardoso, casados na comunhão geral, naturais
da freguesia de São Miguel de Lobrigos, concelho de Santa Marta de
Penaguião, residentes na Rua de Santa Comba, 36, São Miguel de
Lobrigos, concelho de Santa Marta de Penaguião, constituíram en-

tre si a sociedade comercial por quotas em epígrafe, que se regula
pelas disposições constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Luís de Almeida, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Santa Comba, 36, freguesia de São Miguel de
Lobrigos, concelho de Santa Marta de Penaguião.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros � táxi. A sociedade poderá adquirir participa-
ções noutras sociedades que tenham ou não um objecto social seme-
lhante ao seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros
a cada um dos sócios Luís de Almeida e Maria Ermesinda Fernandes
Cardoso.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo, fica reservado o direito de
preferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio Luís de Al-
meida, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente pode:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da
sociedade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

Aos sócios podem ser exigidas na proporção das suas quotas pres-
tações suplementares até ao dobro do capital social.

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001844123

MESQUITA FERREIRA & ALVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 139/20021127; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20021127.

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada aos 5 de
Novembro de 2002, a fl. 134 do livro de notas n.º 68-D do Cartó-
rio Notarial de Santa Marta de Penaguião, José Valdemar Mesquita
Ferreira, casado com Maria Helena Mesquita Pereira Ferreira no re-
gime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Loureiro,
concelho de Peso da Régua, onde reside no lugar da Torre, e Felis-
berto Ferreira Alves, divorciado, natural da freguesia de Oliveira, con-
celho de Mesão Frio, residente no lugar do Pombal, freguesia de
Lobrigos (São João Batista), concelho de Santa Marta de Penaguião,
constituíram entre si a sociedade comercial por quotas em epígrafe,
que se regula pelas disposições constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Mesquita Ferreira & Alves � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pombal, freguesia de São
João de Lobrigos, concelho de Santa Marta de Penaguião.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
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concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios, demolição
e terraplanagens, actividades de acabamento, compra e venda de
materiais de construção civil, compra e venda de bens imobiliários,
compra e venda de automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
5000 euros a cada um dos sócios José Valdemar Mesquita Ferreira e
Felisberto Ferreira Alves.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, aos sócios não cedentes em primeiro lugar e à sociedade
em segundo, fica reservado o direito de preferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio José Valdemar
Mesquita Ferreira, desde já nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
suficiente a assinatura do gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente pode:
a) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
b) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da
sociedade; e

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

Aos sócios podem ser exigidas na proporção das suas quotas pres-
tações suplementares até cinco vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001844131

PRODURIENSE � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DO DOURO, VINHOS E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 92/000530; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978411; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: Of. 2/20021127.

Certifico que foi inscrita a cessação de funções de gerente da so-
ciedade em epígrafe, de Afonso Melo Alves de Carvalho, em 10 de
Setembro de 2002, por renúncia.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Ernesto
Monteiro. 2001844115

VALPAÇOS

NORTELÂNDIA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 244/
990827; identificação de pessoa colectiva n.º 504512021; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 4 e 9/20021121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

a) Foi aumentado o capital social para 100 000 euros, após o
reforço de novas entradas em dinheiro, subscrito pelos sócios Carlos
Manuel Gavaia dos Santos Migueis, com 228,40 euros, e Cândido dos
Santos Migueis, com 12,02 euros.

Sócios e quotas: Carlos Manuel Gavaia dos Santos Migueis, com
uma de 5000 euros, e Cândido dos Santos Migueis, com uma de
95 000 euros.

b) Foi alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
95 000 euros, pertencente ao sócio Cândido dos Santos Migueis, e
outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Carlos
Manuel Gavaia dos Santos Migueis.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Lameirão Gonçalves. 2001834250

QUINTA DA FONTE QUENTE � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO TURÍSTICA E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 361/
021122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021122.

Certifico que, entre Susana Maria Dias Pimenta e Maria Luísa
Machado Martins da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe,
por escritura de 14 de Novembro de 2002, a fl. 26 do livro n.º 137-
-D do Cartório Notarial de Valpaços, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quinta da Fonte Quente � Sociedade
de Exploração Turística e Agrícola, L.da, e tem a sua sede na Rua
dos Heróis do Ultramar, cidade e concelho de Valpaços.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a
sede social para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação social, quer em território nacional, quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria hoteleira e similares
(turismo rural), exploração agrícola (produção e venda de produtos
agrícolas) e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada uma das sócias Susana Maria Dias Pi-
menta e Maria Luísa Machado Martins da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes, sócios ou não sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, bastando para
actos de mero expediente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir das sócias prestações suplementares até
10 vezes o capital social nas condições que vierem a ser estabeleci-
das em assembleia geral.

Disseram ainda as outorgantes que deliberam nomear gerentes da
sociedade as sócias Susana Maria Dias Pimenta e Maria Luísa Ma-
chado Martins da Silva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto Lameirão Gonçalves. 2001834268
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VILA POUCA DE AGUIAR

SOVIPE � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DE VIDAGO E PEDRAS SALGADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 100/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501887644;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30; número e data da apresenta-
ção: 5/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de aprovação do projecto de cisão-fusão.
Data: 11 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 2001830378

SOVIPE � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DE VIDAGO E PEDRAS SALGADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 100/871019; identificação de pessoa colectiva n.º 501887644;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 31; número e data da apresenta-
ção: 6/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de aprovação do projecto de cisão-fusão.
Data: 11 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 2001830386

VIDAGO MELGAÇO & PEDRAS SALGADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 43/720802; identificação de pessoa colectiva n.º 500297967; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 49; número e data da apresentação: 4/
021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de aprovação do projecto de cisão-fusão.
Data: 11 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 2001830394

VMPS � ENGARRAFAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 324/020906; identificação de pessoa colectiva n.º 504576496;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
3/021203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação de aprovação do projecto de cisão-fusão.
Data: 11 de Novembro de 2002.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 2001830360

NORSCUT � CONCESSIONÁRIA
DE AUTO-ESTRADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 285/001215; identificação de pessoa colectiva n.º 504993593;
data: 021202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas respeitante ao exercício do ano
de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 2001830351

VMPS � ENGARRAFAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 324/020906; identificação de pessoa colectiva n.º 504576496;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/021118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aquisição tendente ao domínio total a favor de Unicer Águas,
S. A., com sede na Via Norte, Leça do Balio, Matosinhos, de 863 ac-
ções no valor nominal de cinco euros cada.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de
Lurdes Matos Teixeira. 2001830319

VILA REAL

RADI � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 798;
identificação de pessoa colectiva n.º 502635304; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 31/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para
5000 euros.

Montante do aumento: 602 410$.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Aida do
Céu Faustino e Maria Helena Azevedo Fernandes Teles.

Está conforme.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315180

TEIXEIRA & VENTURA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1437;
identificação de pessoa colectiva n.º 504338757; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 19/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 500 000$ para
5000 euros.

Montante do aumento: 502 410$.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a António Júlio Teixeira e outra a José Manuel
Ventura de Carvalho.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315210

CONSULALVO � CONSULTADORIA
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 979;
identificação de pessoa colectiva n.º 503129909; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 57/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para
5000 euros.

Montante do aumento: 602 410$.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas: uma do valor nominal de
2750 euros, pertencente ao sócio Mário Sérgio Carvalho Teixeira,
e outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia Maria
Helena Ribeiro Afonso de Matos.

Está conforme.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315201

NORVIA � CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 501884955; inscrição n.º 20; nú-
mero e data da apresentação: 46/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 50 000 000$ para
250 000 euros, representado por 50 000 acções com o valor nomi-
nal de cinco euros cada.

Montante do aumento: 120 500$, por incorporação de reservas.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 4.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros, e divide-se em 50 000 acções do valor nominal de
cinco euros cada uma.

2 � O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

Está conforme.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315252

ELECTRO TRANSMONTANA
DE SANTOS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 299;
identificação de pessoa colectiva n.º 500666733; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 38/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 10 000 000$ para
50 000 euros.

Montante do aumento: 24 100$, por incorporação de reservas,
que pertencem aos sócios na proporção das respectivas quotas.

2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que
concerne ao artigo 4.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 50 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Edgar Dias Teixeira Mendes e Adoindo
da Silva Santos.

Está conforme.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315236

CLÍNICA MÉDICA DR.A RAQUEL CARAMELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 843;
identificação de pessoa colectiva n.º 502759267; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 37/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para
5000 euros.

Montante do aumento: 602 410$.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Raquel Con-
ceição Lourenço Lima Caramelo e Jair Mimoso Caramelo.

Está conforme.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315244

NORTON & TERESA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1071;
identificação de pessoa colectiva n.º 503398209; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 8/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para
5000 euros.

Montante do aumento: 602 410$.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 4.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo da sociedade, é de 5000 euros, e dele perten-
ce uma quota do valor nominal de 2500 euros a cada um dos sócios
Luís Miguel Correia Granja e Cláudia Maria Teixeira Martins da
Conceição Granja.

Está conforme.

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

25 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315279
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AMÂNDIO & ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 872;
identificação de pessoa colectiva n.º 502845015; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 43/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

1 � Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para
5000 euros.

Montante do aumento: 602 410$.
2 � Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que

concerne ao artigo 4.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma
a cada um dos sócios António José Gomes Martins e Rita Margarida
Pinto Coutinho.

Está conforme.

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

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315260

VISEU
CARREGAL DO SAL

EUROSSENTA � ASSENTAMENTOS
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 505944081.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes factos:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 4/021031.
Facto: cessação das funções de gerente de Vítor Manuel Gomes

Salvador, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002.

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 6/021031.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 5.º

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a
cargo dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � É desde já designado gerente o sócio José António Gomes
Salvador.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo fica depositado.

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da
Silva. 2001344597

ÁLVARO & JÚNIOR � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ELECTRICIDADE E CANALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 206;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

7 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da
Silva. 2001344376

SONCENTRO � EMISSORA DE RÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 43;
identificação de pessoa colectiva n.º 502293160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes factos:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 1/
021119.

Facto: cessação das funções de gerente de João António de Sousa,
por renúncia.

Data: 19 de Novembro de 2002.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 2/
021119.

Facto: cessação das funções de gerente de Fernando Eduardo
Machado Vilhena Magalhães Crespo, por renúncia.

Data: 19 de Novembro de 2002.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 3/
021119.

Facto: cessação das funções de gerente de Luís Gonzaga Torgal
Mendes Ferreira, por renúncia.

Data: 19 de Novembro de 2002.

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 4/
021119.

Facto: cessação das funções de gerente de Tomás de Aquino Vie-
gas Lucas de Andrade de Araújo Parreira Rocha, por renúncia.

Data: 19 de Novembro de 2002.

Averbamento n.º 5 à inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 5/
021119.

Facto: cessação das funções de gerente de Silvério Martins da Sil-
va, por morte.

Data: 29 de Setembro de 2001.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da
Silva. 2001344414

SONCENTRO � EMISSORA DE RÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 43;
identificação de pessoa colectiva n.º 502293160; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 6/021119.

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

Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Karl Inge Smensgard e Kerstim Lisbert Smensgard.
Data da deliberação: 16 de Outubro de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da
Silva. 2001344422

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO
ALBUQUERQUE & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 198;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964158.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da Silva.
2001344392

BEIRATIPO � TIPOGRAFIA E ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 355;
identificação de pessoa colectiva n.º P 506376931; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/021202.
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Certifico que Fernando Manuel Varela Nunes, casado com Maria
Madalena Ferreira Dinis na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BEIRATIPO � Tipografia e
Artes Gráficas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial
de Carregal do Sal, lote 4, freguesia de Currelos, concelho de Carregal
do Sal.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer pon-
to do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de tipografia e artes
gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio Fernando Manuel Varela Nunes.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Fernando Manuel Varela
Nunes, desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD e to-
mar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição, regis-
to de sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social, despesas estas que a sociedade assume, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da
Silva. 2001344589

CASTRO DAIRE

JOSÉ LUÍS FERREIRA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 418/
021126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021126.

Certifico que por José Luís Ferreira Gomes, casado com
Carla Maria Correia Leandro na comunhão de adquiridos, foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Luís Ferreira Gomes, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 99-A, freguesia de Mões,
concelho de Castro Daire.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação da sociedade,
em qualquer ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, serviços prestados de construção civil, compra e venda de imó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio José Luís Ferreira Gomes.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio, desde já no-
meado gerente ou de pessoas estranhas à sociedade, que venham a
ser por ele designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Assim outorgo, declaro ainda que não sou sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Esaú de Sou-
sa Almeida. 2001356323

LAMEGO

BERNARDO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 852; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 506326869; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 12/20021030.

Certifico que por escritura outorgada em 30 de Outubro de 2002,
a fl. 110 do livro n.º 218-A do Centro de Formalidades das Empre-
sas de Coimbra, foi celebrado um contrato de sociedade entre Ber-
nardo Ferreira Teixeira e mulher, Dulce Monteiro Fernandes Tei-
xeira, casados na comunhão de adquiridos, residentes em Corujal,
Almacave, Lamego, cujo contrato se rege pelos artigos integralmente
reproduzidos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bernardo Teixeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Corujal, freguesia de
Lamego (Almacave), concelho de Lamego.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia civil,
designadamente, fabrico de portas e janelas de alumínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Bernardo Ferreira Teixeira e Dulce Monteiro Fernandes Tei-
xeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria
de Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000170976

CENTRO AGRÍCOLA DE JORGE & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 856; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 505982129; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 3/20021121.

Certifico que por escritura outorgada em 7 de Novembro de 2002,
a fl. 9 do livro n.º 73-D do Cartório Notarial de Lamego, foi cele-
brado um contrato de sociedade entre Amândio da Silva Lino e
mulher, Ana Bela do Carmo Jorge Lino, casados na comunhão de

adquiridos, residentes na Quinta do Visconde, Britiande, Lamego, e
Hélder Jorge Lino, solteiro, maior, residente na Quinta do Visconde
referida, cujo contrato se rege pelos artigos integralmente reprodu-
zidos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Centro Agrícola de Jorge &
Lino, L.da, terá a sua sede na Quinta do Visconde, freguesia de
Britiande, concelho de Lamego, e durará por tempo indeterminado
a partir de hoje.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de
produtos e alfaias agrícolas, importação e exportação de produtos
agrícolas e alfaias agrícolas.

3.º

1 � O seu capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma
do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Amândio da
Silva Lino; uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Ana Bela do Carmo Jorge Lino, e outra do valor nominal de 1500 eu-
ros, pertencente ao sócio Hélder Jorge Lino.

2 � Que as referidas entradas em dinheiro feitas pelos sócios já
foram feitas na totalidade em nome da sociedade na Caixa Geral de
Depósitos, S. A., de Tarouca.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a
cargo de três gerentes, com ou sem remuneração, conforme delibe-
ração da assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção ou assinatura de dois gerentes, ficando
desde já, e até deliberação em contrário, nomeados gerentes os três
sócios.

5.º

1 � A divisão e a cessão, total ou parcial, de quotas é livremente
permitida entre sócios.

2 � A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento
da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros prazos
e formalidades serão convocadas por meio de cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

Os gerentes ficam, desde já, autorizados a efectuar o levantamen-
to do capital para fazer face às despesas de constituição da socie-
dade e aquisição de material essencial ao exercício da sua actividade.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria
de Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000172095

MANGUALDE

F. M. PACHECO � OCULISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 473;
identificação de pessoa colectiva n.º 502161051; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20021128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
averbamento cujo teor é a seguir transcrito:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 1/
20021128.

Exoneração de gerente de João Manuel Tavares Pacheco.
Causa: renúncia.
Data: 6 de Novembro de 2002.

A Conservadora, Maria Filomena Albuquerque Alves de Moura.
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O documento que serviu de base ao registo ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme com o original.

9 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Helena Ma-
ria Jesus Gonçalves Silva. 2001640382

RAIO DE SOL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 503752878; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 11/20021125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e com base na
escritura de 15 de Novembro de 2002, exarada a fl. 21 do livro n.º 4-
-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Viseu,
foram alterados os artigos 3.º, 4.º e 7.º (aditado), ficando os mes-
mos com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 2550 euros, pertencente ao sócio João António de Pina
Albuquerque, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente à
sócia Maria da Assunção Figueiredo Martins Peixoto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeada ge-
rente a sócia Maria da Assunção Figueiredo Martins Peixoto,
mantendo-se na gerência o sócio João António Pina Albuquerque.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstos na lei.

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

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001640366

MOIMENTA DA BEIRA

ÂNGELO SANTOS � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º P 506360377; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/26112002.

Certifico que Ângelo Manuel da Fonseca Santos, casado com Maria
de Fátima Almeida Santos na comunhão de adquiridos, residente em
Sever, Moimenta da Beira, constituiu a sociedade unipessoal acima
referida, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ângelo Santos � Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Sever,
concelho de Moimenta da Beira, e durará por tempo indeterminado.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade po-
derá ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes, podendo do mesmo modo criar ou
suprimir filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de limpeza. Comércio de
produtos e equipamentos para higiene e limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 000 euros, ficando o sócio obrigado à
sua prestação.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta social
para fazer face a despesas de escritura, registo e publicações, bem
como a instalação de equipamentos para o início de actividade, e a
celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Manuel Soa-
res Salgueiro. 2001690150

MORTÁGUA

O E M SERVIÇOS � OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, S. A.

(anterior SEFLOR � SOCIEDADE DE ENERGIA
FLORESTAL, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 220;
identificação de pessoa colectiva n.º 504610236; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/020513.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, com modificação do n.º 1 do
artigo 1.º e artigo 2.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O e M Serviços � Operação e
Manutenção Industrial, S. A.

(Mantendo-se os n.os 2 e 3.)

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na operação e manutenção de instala-
ções industriais. A sociedade poderá também produzir e vender ener-
gia sob a forma de electricidade resultante da exploração de centrais
térmicas próprias ou alheias.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de
Sousa Saldanha. 2001768320

VITALGEST � CLÍNICAS DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 287;
identificação de pessoa colectiva n.º 506137147; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 5/021126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com modificação do ar-
tigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas iguais de 37 500 euros, perten-
centes ao único sócio Joaquim António de Matos Chaves.
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O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de
Sousa Saldanha. 2001768265

F. H. C. � FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 504061500; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 3/021126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, com modificação do ar-
tigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros,
correspondente à soma de duas quotas iguais cada uma no valor de
125 000 euros, pertencentes ao único sócio Joaquim António de
Matos Chaves.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de
Sousa Saldanha. 2001768257

OLIVEIRA DE FRADES

MARTIFER � ALUMÍNIOS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 395/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 502423986;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 15; números e data
das apresentações: 4 e 5/021129.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação das funções de vogal do conselho de administração, de
Carlos Alberto Araújo da Costa, por renúncia, em 20 de Novembro
de 2002.

Nomeação de vogal do conselho de administração.
Período: 1999-2002.
Vogal nomeado: António Manuel Alves Ramos, casado, residente

na Rua da Senhora da Encarnação, lote D, 142, Figueira da Foz, por
deliberação de 25 de Novembro de 2002.

5 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Aida Fernandes Gaspar. 2001740573

BRANTINOX � FABRICO DE EQUIPAMENTOS
EM AÇO INOX E FRIO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Reigoso, lote 3, Reigoso,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 546/021129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
021129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Fer-
nando Manuel de Barros Fernandes, casado com Maria Teresa Arêde
Nogueira na comunhão de adquiridos, Paula Cristina de Arêde Bar-
ros e Rui Manuel de Arêde Barros, solteiro, maiores, todos residen-
tes no lugar de Ventoso, Préstimo, Águeda, a qual se rege pelo con-
trato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRANTINOX � Fabrico de
Equipamentos em Aço Inox e Frio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Reigoso,
lote 3, freguesia de Reigoso, concelho de Oliveira de Frades.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comércio e montagem de
equipamentos em aço inox e frio, nomeadamente, para a indústria
hoteleira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 300 000 euros e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 150 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando Manuel de Barros Fernandes, e
duas iguais de 75 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Paula Cristina de Arêde Barros e Rui Manuel de Arêde Bar-
ros.

§ único. Cada sócio realizou duas terças partes da sua quota em
numerário, devendo realizar, também em numerário, a restante ter-
ça parte, no prazo de seis meses.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios e o não sócio Carlos Manuel Abrantes Gomes, divorciado, resi-
dente no lugar de A dos Ferreiros, freguesia de Préstimo, concelho
de Águeda.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Fernando Manuel de Barros Fer-
nandes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que de-
libere o reembolso.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Aida Fernandes Gaspar. 2001740581

SANTA COMBA DÃO

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ANTUNES
DE MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 819; identificação de pessoa colectiva n.º P 506357856; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021128.

Certifico que, entre Aristides Antunes de Moura, casado, residen-
te na Rua do General Humberto Delgado, Santa Comba Dão; Vasco
João Antunes de Moura; Maria Irene Antunes de Moura Fernandes
Pega, casados, residentes na Avenida da Igreja, Canas de Senhorim;
Aida Antunes Moura Alves, casada; Maria Rodrigues Pestana, viúva;
Pedro Miguel Pestana Moura, divorciado; Maria João Pestana de
Moura, solteira, maior, residentes em Rojão Grande, Vimieiro, San-
ta Comba Dão; Ana Maria Antunes de Moura Camilo da Trindade
Rodrigues de Carvalho, casada, residente na Rua da Infanta D. Ma-
ria, 68, rés-do-chão, direito, Coimbra; Paulo Jorge Pestana de Moura,
casado, residente em Santa Comba Dão; e Margarida Maria Pestana



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 21 � 25 de Janeiro de 20031790

de Moura Correia, casada, residente em Carregal do Sal, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Empreendimentos Imobiliári-
os Antunes de Moura, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede no lugar de Rojão Grande, freguesia
de Vimieiro, concelho de Santa Comba Dão.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social, onde e quando entender conveniente.

3.º

A sociedade tem como objecto a construção e a compra e venda
de imóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros e corresponde à soma de 10 quotas: cinco iguais do va-
lor nominal de 835 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Aristides Antunes de Moura, Vasco João Antunes de Moura, Aida
Antunes Moura Alves, Maria Irene Antunes de Moura Fernandes
Pega e Ana Maria Antunes de Moura Camilo da Trindade Rodrigues
de Carvalho, e cinco iguais do valor nominal de 167 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Rodrigues Pestana,
Paulo Jorge Pestana de Moura, Margarida Maria Pestana de Moura
Correia, Pedro Miguel Pestana Moura e Maria João Pestana de
Moura.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 100 euros.

6.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do di-
reito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo, a exercer nos termos legais.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Aristides Antunes de Moura e Vasco João Antu-
nes de Moura.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica desde já au-
torizada a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da so-
ciedade, para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial e
ainda para liquidação das despesas com a constituição e registo da
sociedade.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portu-
gal. 2001500955

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

LEUNAM � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E VITIVINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 92/960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503621641.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 1/20021106.
Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: 5000,01 euros, após o aumento de capital de 2755,42 eu-

ros, realizado em dinheiro.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e 1 cêntimo, integralmente reali-
zado em dinheiro, pertencendo a cada sócia uma quota no valor de
1666 euros e 67 cêntimos.

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

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2001816715

ADEGA COOPERATIVA DE SÃO JOÃO
DA PESQUEIRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 3/840629; identificação de pessoa colectiva n.º 500008736.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria.
2001816723

IRMÃOS GOMES � A FUNERÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 171/20000103; identificação de pessoa colectiva
n.º 503529370.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 1/20020916.
Aumento de capital e alteração ao contrato.
Capital: 5440 euros, após um aumento de 440 euros, realizado em

dinheiro, mediante a entrada de novos sócios.
Novos sócios e quotas:
Madalena do Espírito Santo Vilas Boas, viúva, residente na Rua

Central, 13, Casais do Douro, Ervedosa do Douro, com uma quota
de 100 euros;

Isabel Maria Madureira Mateus Gomes, casada com António José
Gomes na comunhão de adquiridos, com uma quota de 140 euros;

Sónia Susana Barradas Ribeiro Ferraz, casada com Eduardo dos
Santos Ferraz na comunhão de adquiridos, residente no Bairro da
Sertã, Tabuaço, com uma quota de 100 euros;

Eduardo dos Santos Ferraz, casado com Sónia Susana Barradas
Ribeiro Ferraz na comunhão de adquiridos, com uma quota de 100 eu-
ros.

Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5440 euros e corresponde à soma de seis
quotas, distribuídas da seguinte forma: uma quota do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio António José Gomes; uma quo-
ta do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio António
Júlio Vilas Boas Gomes; uma quota do valor nominal de 100 euros,
pertencente à sócia Madalena do Espírito Santo Vilas Boas; uma quota
do valor nominal de 140 euros, pertencente à sócia Isabel Maria
Madureira Mateus Gomes; uma quota do valor nominal de 100 eu-
ros, pertencente à sócia Sónia Susana Barradas Ribeiro Ferraz, e uma
quota do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Eduardo
dos Santos Ferraz.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios a deliberar em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um geren-
te, sendo sempre necessária a intervenção do gerente António José
Gomes ou do gerente António Júlio Vilas Boas Gomes.

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

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria.
2001816731
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SÃO PEDRO DO SUL

MANUEL GOMES DE ALMEIDA & FILHO � CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 232/840504; identificação de pessoa colectiva n.º 501379754;
data: 20020820.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000167159

CONSTRUÇÕES SERRA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 624/20020620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20020620.

Certifico que, entre Manuel de Jesus Gonçalves Vicente e Matilde
Lourenço Serra, casados em comunhão geral, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Serra & Vicente,
L.da, e tem a sua sede no lugar do Pisão, freguesia de Carvalhais,
concelho de São Pedro do Sul.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção e
reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros, mediante deliberação unâni-
me dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida pelo sócio Manuel de Jesus Gonçalves Vicente, desde já nomeado
gerente, bastando consequentemente a sua assinatura para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios; porém, a cessão a estranhos, carece do consenti-
mento da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, o direi-
to de preferência, e ao sócio ou sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Cláusula transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta no Banco Espírito Santo, S. A., nas Termas de São
Pedro do Sul, em nome e para a constituição da sociedade, para fazer
face às despesas derivadas da sua constituição.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000167145

ANTÓNIO JORGE & JOSÉ CARLOS � DESATERROS
E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 626/20020716; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20020716.

Certifico que, entre António Jorge Pinto, casado com Lurdes
Bugueiro Carnes em comunhão de adquiridos, e José Carlos Pinto
Rodrigues, casado com Nilza Maria Conceição Almeida Rodrigues em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Jorge & José Carlos � De-
saterros e Movimentação de Terras, L.da, com sede no lugar de Paço,
freguesia de Figueiredo de Alva, concelho de São Pedro do Sul.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em movimentos de terras e demolições
e todos os serviços de máquinas giratórias, retroescavadora e com-
pressor. Construção de muros e outras edificações ligeiras. Comér-
cio de materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António Jorge Pinto e
José Carlos Pinto Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação serão deliberadas
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condições que vierem a ser
acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
100 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
votos dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de outras
sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele que
esta vem exercendo.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000167147

CRUZ & CAMBRA CRUZ � ALUGUER DE MÁQUINAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 620/20020515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20020515.

Certifico que, entre João Manuel Cambra da Cruz e mulher, Ma-
ria das Dores Pinto Nunes Cruz, casados em separação de bens, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Cruz & Cambra Cruz � Alu-
guer de Máquinas de Construção Civil, L.da, com o cartão de pessoa
colectiva n.º 505115860 e o código de actividade 71320.
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2.º

A sede da sociedade fica instalada no lugar de Mourel, freguesia de
Carvalhais, concelho de São Pedro do Sul.

A gerência fica autorizada a deslocar a sede para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipa-
mentos de construção civil; construção civil e obras públicas; demo-
lições e terraplenagens.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maio-
ria qualificada de dois terços dos votos expressos, a sociedade pode-
rá adquirir participações noutras sociedades, ainda que com objecto
diferente, bem como participar em agrupamentos complementares
de empresas ou qualquer outra forma associar-se a outras sociedades.

4.º

1 � O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio João Manuel Cambra da Cruz, e
outra de 1000 euros, pertencente à sócia Maria das Dores Pinto
Nunes Cruz.

2 � A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social depositado, a fim de custear as despesas
relativas à constituição e registo da sociedade, bem como à compra
de bens e equipamento.

5.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria
simples, os sócios ficarão obrigados a efectuar prestações suplemen-
tares até ao valor global de 100 000 euros, na proporção das res-
pectivas quotas.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão juros
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio João Manu-
el Cambra da Cruz e será remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura do
gerente.

3 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente, em
cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilidades seme-
lhantes.

8.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, ficando
desde já autorizada a sua divisão; porém, quando para terceiros, de-
pende do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes,
gozando estes em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do
direito de preferência na sua aquisição.

9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer outra quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do seu titular;
c) Por arresto, arrolamento ou penhora de quota;
d) Por venda ou adjudicação judicial da quota;
e) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, designadamente quando, nos ca-
sos de partilha por separação de pessoas e bens ou divórcio, a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular.

10.º

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
não se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e os her-
deiros do falecido ou representante legal do interdito, devendo aque-
les nomear um entre si que a todos represente na sociedade, enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com uma antecedência mínima de 15 dias, salvo

quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000167354

SÁTÃO

FAMOSÁTÃO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 192; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504222775; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 4/281102.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi reforçado
o capital com 3004,81 euros, subscrito e realizado em dinheiro, em
reforço e na proporção das respectivas quotas, passando para
5000 euros, e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º e também
o artigo 4.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000 eu-
ros, do sócio José Pina Correia, e outra de 2000 euros, da sócia Ana
Maria Correia de Almeida Correia.

4.º

A gerência pertence ao sócio José Pina Correia, nomeado geren-
te, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade peran-
te terceiros.

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

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2001800223

TONDELA

BAR O JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 849/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 501601570.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 6 � apresentação n.º 1/021205, foi registada a
dissolução da sociedade e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2002.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001764553

PRADO SERRANO INCUBAÇÃO DE OVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 978/
021126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021126.

Certifico que António Marques Carrapiço e mulher, Maria da
Conceição Tourigo Soares Carrapiço na comunhão geral; António
João Soares Carrapiço e mulher, Zita Maria Chaves Morais na co-
munhão de adquiridos, e Luís Filipe Soares Carrapiço e mulher, Carla
Marisa Ribeiro de Matos Ferreira Carrapiço na comunhão de adqui-
ridos, outorgam um contrato de sociedade anónima, que se regerá
pelo seguinte contrato, da qual faz parte o relatório nos termos do
artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Prado Serrano Incubação
de Ovos, S. A., com sede no lugar do Prado, Guardão, freguesia do
Guardão, concelho de Tondela.
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ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste na incubação de ovos, pro-
dução, comércio, indústria de produtos avícolas e pecuários.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas e em associação em participação, ainda que o objecto de uma e
outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirecta, com o
seu próprio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
55 000 euros, representado por 55 000 acções ao portador com o
valor nominal de um euro cada.

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000, 5000, 10 000 e 20 000 acções.

2 � Os títulos serão assinados pelo administrador único ou por
dois administradores, sendo obrigatória a do seu presidente.

3 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos quadrienalmente, podendo ser reeleitos.

b) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação é necessário que esteja presente, pelo menos, 50 % do ca-
pital social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

c) Têm direito a voto os accionistas com mais de 1000 acções.
d) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

a) A sociedade adopta a estrutura orgânica do administrador úni-
co ou conselho de administração e fiscal único.

b) O administrador único, os membros do conselho de adminis-
tração e o fiscal único são designados por eleição em assembleia geral
pelo período de quatro anos.

c) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se
em funções até à eleição dos seus sucessores, independentemente do
prazo porque tiverem sido designados.

ARTIGO 7.º

a) A administração da sociedade quando exercida por um conse-
lho de administração, o mesmo será composto por três ou cinco
membros eleitos em assembleia geral, a qual designa ainda o presi-
dente.

b) A sociedade fica vinculada pela vontade expressa de um admi-
nistrador desde que presidente ou vice-presidente e dois administra-
dores nos restantes casos.

c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de
um só administrador para tal autorizado.

d) Os administradores designados são dispensados de caução.
e) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez semes-

tralmente.

ARTIGO 8.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal único
e um suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição da reserva legal,
nos termos que a lei o estabelece, e em outras reservas ou dividen-
dos nas percentagens que livremente forem decididas em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

a) A dissolução e a liquidação da sociedade reger-se-ão pelas dis-
posições e pelas deliberações das assembleias gerais, sendo liquidatá-
rios os administradores em exercício.

b) As deliberações das assembleias gerais respeitantes à alteração,
aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da sociedade só
poderão ser tomadas por maioria de três quartos do capital.

Relatório para os efeitos do disposto no artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, por remissão do artigo 89.º, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Fevereiro.

Introdução

1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao ar-
tigo 28.º, por remissão do artigo 89.º do Código das Sociedades Co-
merciais relativamente à realização em espécie a efectuar pelos ac-
cionistas António Marques Carrapiço e Maria da Conceição Tourigo
Soares Carrapiço, do capital da sociedade Prado Serrano Incubação
de Ovos, S. A., em partes iguais, no montante de 42 100 euros.

2 � A realização em espécie consiste na entrega dos seguintes
bens:

Verba Um:
Prédio urbano � Areal � parcela de terreno para construção

urbana, sito em Areal, freguesia de Arca, concelho de Oliveira de
Frades, inscrito na matriz predial urbana 317 dos Serviços de Finan-
ças de Oliveira de Frades, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a
norte com Maria Serra da Silva, a sul e nascente com mata nacional
e a poente com Filipe Pereira Ramos, ao qual se atribui o valor de
1100 euros.

Verba Dois:
Prédio urbano � Areal � parcela de terreno para construção

urbana, sito em Areal, freguesia de Arca, concelho de Oliveira de
Frades, inscrito na matriz predial urbana 318 dos Serviços de Finan-
ças de Oliveira de Frades, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a
norte com Nelson Duarte Serra, a sul com Joaquim Pereira Ramos,
a nascente com mata nacional e a poente com José Ferreira Dias,
ao qual se atribui o valor de 1100 euros.

Verba Três:
Prédio urbano � Areal � parcela de terreno para construção

urbana, sito em Areal, freguesia de Arca, concelho de Oliveira de
Frades, inscrito na matriz predial urbana 319 dos Serviços de Finan-
ças de Oliveira de Frades, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a
norte com Nelson Duarte Serra, a sul com José Ferreira Dias, a
nascente com mata nacional e a poente com Aníbal Pereira Ramos,
ao qual se atribui o valor de 1100 euros.

Verba Quatro:
Prédio urbano � Areal � parcela de terreno para construção

urbana, sito em Areal, freguesia de Arca, concelho de Oliveira de
Frades, inscrito na matriz predial urbana 320 dos Serviços de Finan-
ças de Oliveira de Frades, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a
norte com Nelson Duarte Serra, a sul com Filipe Pereira Ramos, a
nascente e a poente com mata nacional, ao qual se atribui o valor
de 1100 euros.

Verba Cinco:
Prédio urbano � Areal � parcela de terreno para construção

urbana, sito em Areal, freguesia de Arca, concelho de Oliveira de
Frades, inscrito na matriz predial urbana 321 dos Serviços de Finan-
ças de Oliveira de Frades, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a
norte com caminho, a sul com mata nacional, a nascente com ca-
minho e a poente com Nelson Duarte Serra, ao qual se atribui o
valor de 1100 euros.

Verba Seis:
Prédio urbano � Areal � parcela de terreno para construção

urbana, sito em Areal, freguesia de Arca, concelho de Oliveira de
Frades, inscrito na matriz predial urbana 322 dos Serviços de Finan-
ças de Oliveira de Frades, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Oliveira de Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a
norte com Horácio Antunes Pereira, a sul com Aníbal Pereira Ra-
mos, a nascente e a poente com mata nacional, ao qual se atribui o
valor de 2100 euros.

Verba Sete:
Dois pavilhões destinados a aviário de rés-do-chão, com três di-

visões cada um e logradouro, com a superfície coberta de 5924 m2,
na freguesia de Arca, concelho de Oliveira de Frades, inscrito na
matriz predial urbana 324 dos Serviços de Finanças de Oliveira de
Frades, descrito na Conservatória do Registo Predial de Oliveira de
Frades sob o n.º 00298/080690, a confrontar a norte, nascente,
poente e sul com o proprietário, aos quais se atribui o valor de
34 500 euros.

Responsabilidades

3 � A avaliação dos bens foi por nós efectuada, sendo de nossa
responsabilidade a razoabilidade de tal avaliação e a declaração de
que o valor atingido é suficiente para a realização pretendida.
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Âmbito

4 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das Entradas para Realização de Capital
da Sociedade, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executa-
do com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se
os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções
subscritas pelos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o
referido trabalho inclui:

a) A verificação da existência dos bens, sua operacionalidade e
utilidade para a sociedade ou facilidade da sua conversão em dinheiro;

b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência
de eventuais ónus e encargos;

c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A determinação do valor atribuído aos bens pela avaliação.
5 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração

6 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores
encontrados atingem o valor nominal do conjunto de acções atribuído
aos accionistas que efectuarem tais entradas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001764502

J. B. � SOCIEDADE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS
DE MATAS E ESTRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 738/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504640755.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 4 � apresentação n.º 5/021126, foi registada a
dissolução da sociedade e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 13 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001764510

MULTIAVES � AVÍCOLA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 469/
921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502882514.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 8/021127.
Cessação de funções de gerente de José Manuel Martins, por re-

núncia, em 11 de Novembro de 2002, com efeitos a partir de 15 de
Novembro de 2002.

Inscrição n.º 10 � Apresentação n.º 9/021127.
Nomeação do gerente Ricardo Lacerda Correia de Barros, em 11 de

Novembro de 2002, com efeitos a partir de 15 de Novembro de
2002.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001764529

VISEU

QUINTEIRO & RODRIGUES � PRESTAÇÃO SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4603; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 22/020424.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 22/020424.

Nomeado gerente o sócio José Eduardo do Amaral Margarida, por
deliberação de 5 de Abril de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000171170

PNEUS DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1164; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501303960; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 54/020327.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
em 4820$ e redenominou o pacto social, que passa a ter a seguinte
redacção:

Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 54/20020327.
Natureza: provisória por dúvidas.
Facto: aumento e redenominação de capital.
Capital: reforçado com 4820$ pelos sócios na proporção das suas

quotas, passa para 2 004 820$, equivalente a 10 000 euros.
Quotas e sócios: uma quota de 7498 euros, da sócia Maria da

Ascenção Azevedo Carvalho, e outra quota de 2502 euros, do sócio
José António Azevedo Santos Nogueira.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 51/
20020619.

Convertida em definitiva.
Quotas e sócios: três quotas � uma de 5000 euros e outra de

2500 euros, da sócia Maria da Ascenção Azevedo Carvalho, e outra
de 2500 euros, do sócio José António Azevedo Santos Nogueira.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171169

EDIVISA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1807; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502286210; inscrições n.os 15 e 16;
números e data das apresentações: 39-40/020424.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 � Apresentação n.º 39/

20020424.
Cessação de funções dos membros do conselho de administração

Fernando Campos Nunes, António Campos Nunes e José Luís Borba
Campos Nogueira, por renúncia, em 15 de Novembro de 2001.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Inscrição n.º 16 � Apresentação n.º 40/20020424.
Facto: nomeação do conselho de administração para o triénio de

2001-2003.
Data da deliberação: 10 de Dezembro de 2001.
Conselho de administração: presidente, João Manuel Pisco de

Castro; vogal, José Carlos Vieira de Campos Ribeiro; vogal, José Luís
de Oliveira Nunes.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000171168

B. B. � BEM BOM ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3241; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503876836; inscrição n.º 7; data da
apresentação: 20020327.
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Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 4.º e 5.º
do seu contrato, os quais ficam com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias Cardoso &
Neves, L.da e Hiper Real � Comércio Internacional de Electrodo-
mésticos, L.da

5.º

A gerência, com ou sem remuneração, incumbe a Moisés de Al-
meida Neves, José Patrocínio Gomes, António de Almeida Neves,
Maria Isabel Gomes de Almeida e Manuel José de Andrade Saraiva
Lopes Mendes, desde já nomeados gerentes, obrigando-se a socie-
dade em todos os seus actos e contratos com a assinatura conjunta
de dois gerentes, não podendo intervir conjuntamente os três pri-
meiros nem os dois últimos.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000171183

PRIORITY � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4301; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505248286; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 31/20020520.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º e 3.º
do seu contrato, os quais ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma PRIORITY � Transportes de Mer-
cadorias, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Canta Paíma, lote 7,
Zona Industrial de Santiago, freguesia de São José, cidade e concelho
de Viseu.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e é
formado por duas quotas: uma de 27 500 euros, pertencente ao só-
cio Vítor Luís Almeida Ribeiro, e outra de 22 500 euros, pertencen-
te à sócia Maria Elisabete Nunes Martins.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000171182

DARK SUN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4363; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504763571; inscrição n.º 6 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 72/
20020327.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quanto
aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de DARK SUN � Investi-
mentos Imobiliários e Turísticos, S. A., com sede na Rua de Alberto
Sampaio, 65, 2.º, direito, freguesia do Coração de Jesus, em Viseu.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade consiste no exercício da indústria
de construção civil, empreitadas de obras públicas e particulares,

urbanizações, concepção, edificação e exploração de empreendimen-
tos turísticos e imobiliários, a compra e venda de prédios rústicos e
urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas e em associação em participação, ainda que o objecto de uma e
outras não apresente nenhuma relação, directa ou indirecta, com o
seu próprio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
200 300 euros, representado por 40 060 acções ao portador, com o
valor nominal de cinco euros cada.

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000, 5000 e 10 000 acções.

2 � Os títulos serão assinados por dois administradores, sendo
obrigatória a do seu presidente.

3 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

a) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos quadrienalmente, podendo ser reeleitos.

b) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação é necessário que esteja presente, pelo menos, 50 % do ca-
pital social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

c) Têm direito a voto os accionistas com mais de 1000 acções.
d) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

a) A sociedade adopta a estrutura orgânica do conselho de admi-
nistração e fiscal único.

b) Os membros do conselho de administração e o fiscal único são
designados por eleição em assembleia geral pelo período de quatro
anos.

c) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se
em funções até à eleição dos seus sucessores, independentemente do
prazo porque tiverem sido designados.

ARTIGO 7.º

a) A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros eleitos em
assembleia geral, a qual designa ainda o presidente.

b) A sociedade fica vinculada pela vontade expressa de dois admi-
nistradores, sendo obrigatória a do seu presidente.

c) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de
um só administrador para tal autorizado.

d) Os administradores designados são dispensados de caução.
e) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez semes-

tralmente.
ARTIGO 8.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal único
e um suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral, os accionistas poderão
efectuar prestações acessórias de capital até ao décuplo do capital
social, reembolsáveis segundo um escalonamento definido pela ad-
ministração, os quais vencem ou não, uma taxa de juro a fixar pela
administração.

ARTIGO 10.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição da reserva legal,
nos termos que a lei o estabelece, e em outras reservas ou dividen-
dos nas percentagens que livremente forem decididas em assembleia
geral.

ARTIGO 11.º

a) A dissolução e a liquidação da sociedade reger-se-ão pelas dis-
posições da lei e pelas deliberações das assembleias gerais, sendo li-
quidatários os administradores em exercício.

b) As deliberações das assembleias gerais respeitantes à alteração,
aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da sociedade só
poderão ser tomadas por maioria de três quartos do capital.
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ARTIGO 12.º

Ficam desde já nomeados para o período de 2001-2004, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente, Graça Maria da Silva Duarte.
Conselho de administração: presidente, Manuel Duarte Ma-

ria; administradores: João Cabral Gonçalves e Laurinda de Sousa
Silva.

Fiscal único: António Vítor de Almeida Campos, revisor oficial
de contas n.º 749, em representação de Jorge Silva, Oliveira Silva,
Vítor Campos, A. Neto & J. Fernandes, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas n.º 92, com sede em Assequins, Águeda; suplente,
Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial de contas n.º 637,
com morada em Assequins, Águeda.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000171181

VISAFLEX � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2118; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502694505.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

6 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171266

ANA & PAULA COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4976; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20021127.

Certifico que, entre Ana Maria Coutinho Barros de Figueiredo dos
Santos e Maria Paula Coutinho Barros de Figueiredo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Ana & Paula Coutinho, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Engenheiro
Engrácia Carrilho, 8, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede sere deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
artigos de decoração.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes às sócias Ana Maria Coutinho Barros de Fi-
gueiredo dos Santos e Maria Paula Coutinho Barros de Figueiredo.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios presta-
ções suplementares de capital até ao montante global de 50 000 eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstos na lei.

7.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeadas
gerentes as sócias Ana Maria Coutinho Barros de Figueiredo dos
Santos e Maria Paula Coutinho Barros de Figueiredo.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de um gerente.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota ou quotas de sócio:
1) Que forem penhoradas, arrestadas ou incluídas em massa falida

ou insolvente, quer as quotas, quer os direitos do sócio ao lucro da
sociedade;

2) Quando, por morte do sócio não lhe suceda o cônjuge ou her-
deiros legitimários;

3) Que seja considerado interdito ou inabilitado;
4) Em caso de divórcio, quando a quota haja sido adjudicada ao

outro cônjuge.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171265

COSTA, OLIVEIRA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1070; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501167781; inscrição n.º 8 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
24 e 23/20020715.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 23/

20020705.
Cessação de funções de gerente de José Manuel Paulino Marques

de Almeida, por renúncia, em 29 de Junho de 2002.

Inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 24/20020715.
Nomeação de Maria Alves Paulino Mateus de Almeida como ge-

rente, em 29 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171264

BELTO�S BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4253; ins-
crição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 46 e 44/20021002.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o contrato social
quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma à sócia Filomena Maria Bastos da Silva Correia Ferreira Bicho
e outra ao sócio António Soares.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.
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Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são neces-
sárias as assinaturas de dois gerentes.

Mais certifico que cessou funções de gerente a ex-sócia Isabel Maria
Figueiredo do Amaral Marques, por renúncia, em 24 de Agosto de
2001.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171263

JOTAL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 990; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500907960; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 32/20011121.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 2.º e
3.º do seu contrato, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação JOTAL � Equipamentos
Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. António José
de Almeida, 232, rés-do-chão, freguesia de São José, concelho de
Viseu.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de máquinas e equipamentos
para a indústria hoteleira e similares para talhos, supermercados,
electrodomésticos, peças, artigos de menage, sobressalentes, repre-
sentações e consignações.

3.º

O capital social é de 250 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 125 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Joaquim Gomes Tavares e Francisco Gomes Tavares.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Eduar-
da Chã Madeira Coutinho Rodrigues. 1000171262

AMÉLIA ESTEVES & MIGUEL SOUSA
SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4500; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505719878; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 34/021122.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quan-
to aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a firma Miguel Sousa � Serviços de Saúde e
Formação Profissional, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta do Grilo,
bloco K, cave, freguesia de Santa Maria de Viseu, cidade e concelho
de Viseu.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de cuidados de saúde no do-
micílio, em abulatório e internamento, cuidados de saúde médicos e
de enfermagem na assistência, prevenção, diagnóstico, tratamento,
reabilitação, paliativos e terminais, e ainda outras actividades de saúde
humana e formação profissional.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por três quotas: uma de 2500 euros e outra
de 2000 euros, pertencentes ao sócio Miguel Afonso Sousa, e outra
de 500 euros, pertencente à sócia Ana da Silva.

4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Miguel Afonso
Sousa, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171260

EMVIS � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1728; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502197137; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 19/021001.

Certifico que a sociedade em epígrafe transformou-se em socie-
dade anónima, que passa a ter o seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EMVIS � Empresa de Constru-
ções, S. A., e tem a sua sede na Avenida do Infante D. Henrique, 99,
rés-do-chão, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode
a sede ser deslocada dentro do mesmo concelho para sítio diferente,
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas ou en-
cerradas filiais, sucursais ou quaisquer outras formas legais de repre-
sentação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

CAPÍTULO II

Do capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 500 euros, integralmente subscrito e
realizado, e encontra-se representado por 50 500 acções de um euro
cada e ao portador.

2 � A administração fica autorizada a aumentar o capital uma ou
mais vezes até ao montante de 500 000 euros.

3 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis por vontade e a expensas dos respectivos titulares.

4 � As acções serão representadas em títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000 ou 10 000 acções cada.

5 � Nos aumentos de capital social por entradas em dinheiro, os
accionistas existentes terão direito de preferência na subscrição de
novas acções, na proporção das acções que então possuírem.

6 � A sociedade goza em primeiro lugar do direito de preferên-
cia na alienação de acções e seguidamente os accionistas.

7 � Para o exercício do direito de preferência o accionista que
desejar alienar quaisquer acções deve comunicar o facto por meio de
carta registada com aviso de recepção ao conselho de administra-
ção, o qual no prazo máximo de 15 dias informará dessa intenção
todos os outros accionistas titulares de acções nominativas, indican-
do o número de acções que pretende alienar, o preço e o modo de
pagamento.

8 � Os accionistas que desejem exercer o direito de preferência,
deverão declarar tal facto por meio de carta registada com aviso de
recepção ao conselho de administração, o qual no prazo máximo de
15 dias informará dessa intenção todos os outros accionistas titula-
res de acções nominativas que manifestaram desejo de vender as suas
acções.

9 � No caso de mais de um accionista pretender exercer o direi-
to de preferência, poderão as acções oferecidas ser alienadas a ter-
ceiros, no prazo de 180 dias.
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10 � No caso de nenhum dos accionistas exercer o direito de
preferência, poderão as acções ser oferecidas ou alienadas a tercei-
ros, no prazo de 180 dias.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 2.º

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por órgãos:
Assembleia geral;
Conselho de administração;
Conselho fiscal.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário.

2 � A participação nas assembleias gerais só é permitida a accio-
nistas que detenham, pelo menos, 100 acções, correspondentes a um
voto.

3 � Para efeito do corpo deste artigo, os accionistas poderão
exibir os respectivos títulos no acto da assembleia ou documento
bancário, com data posterior à convocatória, comprovativo do res-
pectivo depósito.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 7.º

A sociedade é gerida por um administrador único, ficando desde já
eleito Valdemar Martins Ferreira, que fica dispensado de caução.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único ou
de um procurador, dentro dos limites contidos no respectivo man-
dato.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

ARTIGO 9.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, ne-
cessariamente revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, eleito em assembleia geral, por um período de
quatro anos, renovável uma ou mais vezes por períodos iguais e
sucessivos.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VII

Disposições comuns

ARTIGO 10.º

Os membros do conselho de administração auferirão as remunera-
ções mensais que lhe forem fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Os lucros sociais, distraída a parte destinada a constituir as reser-
vas obrigatórias, terão o destino que lhe for dado por deliberação da
assembleia geral, sem qualquer limitação que não seja a decorrente
de disposição legal imperativa.

Os órgãos para o quadriénio de 2002-2205, são os seguintes:
Administrador único: Valdemar Martins Ferreira.
Fiscal único: António Nuno Mendes Marques de Oliveira, revisor

oficial de contas n.º 906, contribuinte fiscal n.º 193093278, com
domicílio profissional na Rua de D. António Alves Martins, 14, 3.º,
AX, 3500-078 Viseu; suplente, Anselmo Gomes de Castro e Sá
Couto, revisor oficial de contas n.º 913, contribuinte fiscal
n.º 188648836, com domicílio profissional na Rua da Idanha, 1087,
4500 Anta, Espinho.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da
Conceição Roca. 1000171259

CAFÉ � VOLTE SEMPRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3416; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504061755; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 28/12092002.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar com a aprovação
das contas em 3 de Setembro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000171256

INFAG � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1113; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501230793.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000160675

N. V. C. � SERVIÇOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3171; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503850713.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000160669

DARK SUN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4363; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504763571.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000160664

CALHEIROS & FRUTUOSO � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4321; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505444500.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Faro Martelo Magalhães. 1000160649
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ALBERTO DA FONSECA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1584; nú-
mero e data da apresentação: 56/210602.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
das contas em 13 de Maio de 2002.

4 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 1000171253

SANILUZ � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 582; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500239746; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 68/270302.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital com
602 410$, passando para 1 002 410$, equivalente a 5000 euros.
Como consequência alterou o artigo 4.º do contrato, que fica com a
seguinte redacção:

Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, pelos sócios na
proporção das suas quotas, passa para 1 002 410$, equivalente a
5000 euros.

Quotas e sócios: duas quotas de 2500 euros cada, dos sócios Al-
berto Pereira da Silva e Sousa e Maria da Luz da Silva Paiva Sousa.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000171251

MATOS E BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1231; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 23/05122002.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital em
602 410$, passando para 5000 euros.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 23/
20021228.

Provisória por dúvidas.
Facto: aumento e redenominação do capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 600 000$, por incorporação de reservas,

subscrito em partes iguais pelos sócios, passa para 5000 euros.
Quotas e sócios: duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-

centes aos sócios Manuel Batista de Matos e Célia Maria Mendes
Teixeira.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 38/
20020617.

Convertida em definitiva, rectificando-se o reforço do capital para
602 410$.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Os estatutos actualizados encontram-se depositados na pasta res-
pectiva.

5 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 1000171249

JOÃO SANTOS GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4378; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505435292; número e data da apre-
sentação: 194/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000171247

CHURRASCARIA MAGNÓLIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3260; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503915041; número e data da apre-
sentação: 193/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000171245

SOLAR DA SÉ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 304; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503670189; número e data da apre-
sentação: 192/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referente ao ano de 2001 na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000171243

FAÇATOUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1223; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501407154; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 33/20021114.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, au-
mentando o capital social em 69 831,70 euros, passando de
29 927,88 euros para 99 759,58 euros, alterando os artigos 4.º e 6.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 99 759,58 euros, e
é formado por duas quotas iguais de 49 879,79 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios José da Silva Mendes e Maria Fernanda de
Lemos Santos Mendes.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171240

CARRAGOSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 482; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500573301; inscrição n.º 19; nú-
mero e data da apresentação: 22/021128.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Inscrição n.º 19 � Apresentação n.º 22/021128.
Nomeação de António Amaro Henriques Tavares como gerente,

em 15 de Outubro de 1988.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171239

BACATELLI � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4666; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20021021.
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Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 14/

20021021.
Cessou funções de gerente a ex-sócia Silvana da Conceição Batis-

ta Mercatelli, por renúncia, em 4 de Outubro de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171238

LUSITÂNIA COMERCIAL DE VISEU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 149; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500171076; inscrição n.º 13, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13;
números e datas das apresentações: 8/20021010, 55/20021107 e 56/
20021107.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Inscrição n.º 13 � Apresentação n.º 8/20021010.
Natureza: provisória por dúvidas.
Facto: eleição dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, António Pedro Ferreira

dos Santos Coelho de Araújo; vogais: Maria Luísa da Silva Coelho
Leite, Carlos Pedro Ferreira dos Santos Coelho de Araújo, José
Martins Lopes e João da Silveira dos Santos.

Fiscal único: Manuel Marques da Costa Figueiredo, revisor oficial
de contas.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 55/
20021107.

Cessação de funções de presidente de António José Coelho Araú-
jo, por falecimento, em 3 de Setembro de 2002, e de vogal de An-
tónio Pedro Ferreira dos Santos Coelho de Araújo, por renúncia, em
25 de Setembro de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 � Apresentação n.º 56/
20021107.

Convertida em definitiva.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Con-
ceição Roca. 1000171234

BOCAS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4045; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505034930; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 33/020719.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, au-
mentando o capital social em 97 000 euros, passando para
102 000 euros, alterando os artigos 3.º e 5.º e aditando o artigo 9.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 102 000 euros, e é
formado por duas quotas: uma de 34 000 euros, pertencente ao só-
cio Carlos Adelino Rodrigues Vieira, e outra de 68 000 euros, per-
tencente à sócia Primos Santos, L.da

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao só-
cio Carlos Adelino Rodrigues Vieira e a Vítor Manuel Viegas dos
Santos, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, bastando a assinatura de um
gerente para os actos de mero expediente.

9.º

Todas as deliberações da sociedade, devem ser tomadas por maio-
ria de três quartos dos votos, correspondentes ao capital social, des-
de que a maioria superior, não seja exigida por lei ou por este pacto.

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

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171081

A TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS
DE VISEU, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1416; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501735577; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 3/021029.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, ten-
do como consequência os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, fica-
do com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Transportadora Rodoviária de
Cargas de Viseu, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Avenida da Bélgica, 123, rés-do-chão, freguesia de São José, conce-
lho de Viseu.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de indústria de trans-
portes rodoviários de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 49 879 euros e 78 cêntimos, formado por uma só quota de igual
valor, pertencente ao único sócio António Alves Poças.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, continua a
pertencer ao sócio António Alves Poças.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio pode fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia geral,
podendo vir a ser-lhe exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 000 euros, mediante deliberação da
assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
de outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto social diver-
so do seu e associar-se a pessoas singulares ou colectivas e em agru-
pamentos complementares de empresas e consórcios.

7.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio e a sociedade de-
vem prosseguir a prossecução do seu objecto, ficando, desde já, au-
torizados.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000171082
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TOMÁS AUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3067; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503716600; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 24/021120.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
de contas em 30 de Outubro de 2002.

2 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171083

QUINTA DAS 4 ESTAÇÕES � ESCOLA
DE JARDINAGEM E OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2657; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503299430; inscrições n.os 4 e 5;
números e data das apresentações: 17-18/021120.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, au-
mentando o capital social em 3004,80 euros, passando para 5000 eu-
ros, e tendo dissolvido a respectiva sociedade.

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 17/20021120.
Facto: aumento de capital.
Capital: reforçado com 3004,80 euros, em dinheiro, subscrito pelos

sócios na proporção das quotas, passa para 5000 euros.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 18/20021120.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Outubro de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171084

CARVALHO & LADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4305; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505356678; inscrições n.os 3 e 4;
números e data das apresentações: 31-32/021125.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quanto
aos artigos 5.º e 6.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Carlos Alberto Marques de Carvalho e Luísa de Oliveira Lourenço
Carvalho.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estra-
nhos, a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Carlos Alberto Marques de Carvalho, mantendo-se
gerente a sócia Luísa de Oliveira Lourenço Carvalho.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã Madeira Coutinho
Rodrigues. 1000171085

CONSIPEL � CONSTRUÇÕES SIMÕES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 646; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500334625; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 18/021121.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
com 44 999,99 euros, passando para 50 000 euros, alterando os res-
pectivos artigos 3.º, 4.º, 7.º e 9.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de 50 000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade care-
cer, gratuitos ou onerosos, e poder-lhes-ão ser exigidas prestações
suplementares até 50 vezes o respectivo capital social, tudo de con-
formidade com a prévia deliberação da assembleia geral.

7.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, incumbe aos sócios, obrigando-se a sociedade
em todos os actos e contratos com a assinatura de dois gerentes,
bastando todavia a de um só nos actos de mero expediente.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais
serão convocadas por cartas registadas expedidas com o mínimo de
15 dias de antecedência.

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

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171086

EXPRESS ENGOMA � ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3317; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503971340; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 29/021119.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quan-
to ao artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é da quantia de 5985,58 euros, correspondente a 1 200 000$, e é
formado por duas quotas iguais de 2992,79 euros, pertencentes às
sócias Maria do Céu Gonçalves Pereira Correia e Ermelinda Gonçal-
ves Pereira.

Mais declaro que cessaram funções de gerente os ex-sócios Júlia
de Almeida Ferreira e João Balula Duarte.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171092

FLORALIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973351; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/
020715.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 46/

020715.
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Sede: Rua do Padre Costa, 10, freguesia de São José, concelho de
Viseu.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000181199

EDIVISA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1807; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502286210; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e datas das apresenta-
ções: 39/020724 e 10/020814.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 � Apresentação n.º 39/

20020724.
Cessação de funções de José Luís de Oliveira Nunes como vogal

do conselho de administração, por renúncia, em 28 de Fevereiro de
2002.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)

Inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 10/20020814.
Facto: nomeação de Armando José de Sousa Resende para vogal

do conselho de administração, por deliberação de 14 de Março de
2002.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

24 de Julho de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 1000171077

TRANSPAZ � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4930; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503107263; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 19/021111.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social quan-
to ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSPAZ � Sociedade de Trans-
portes, L.da, e tem sede na Avenida do Dr. António José de Almeida,
218, 1.º, esquerdo, sala 5, freguesia de São José, concelho de Viseu.

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

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171078

ALFREDO & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 352; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500967873; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 29/021125.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou o seu capital com
3004,80 euros, passando para 5000 euros, alterando assim o seu
contrato quanto ao artigo 5.º:

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã Madeira Coutinho
Rodrigues. 1000171079

NOBRE MANJAR � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4787; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/
04102002.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a mudança da
sede da sociedade em epígrafe para a Rua de António Gedeão, lote
2-A, Quinta da Brasileira, freguesia de Coração de Jesus, Viseu.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
da Silva Pereira. 1000171073

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ANTÓNIO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2314; ins-
crição n.º 3; data da apresentação: 20020424.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 4.º e 5.º
do pacto social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 9975,96 euros, e é
formado por duas quotas iguais de 4987,98 euros, pertencentes uma
ao sócio António Manuel Ferreira de Almeida e outra aos sócios
Alda Maria Ferreira de Almeida e Nuno Filipe de Almeida Ferreira,
esta em comum e sem determinação de parte ou direito.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio António Manuel Fer-
reira de Almeida, que continua gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos basta a
assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite
de Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000171258

PER MI DOMUS � CONSULTADORIA
E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4281; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505327503; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 26-
-27/020514.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Averbamento n.º 1 of. à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 26/

20020514.
Cessação de funções de gerente da ex-sócia Alcina Maria da Fon-

seca Lopes, por renúncia, em 17 de Abril de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 27/20020514.
Nomeação de Cristina Paula Machado Carvalho como gerente,

em 17 de Abril de 2002.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000171261

CEDOVIS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3064; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503710547; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 24/020823.
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Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social, au-
mentando o capital social em 12 468,03 euros, passando para
19 950 euros, alterando o respectivo artigo 4.º que passa a ter a se-
guinte composição:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 19 950 euros, e é formado por três quotas iguais, cada uma
do valor de 6650 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Pedro da Costa Barros de Figueiredo, Pedro Manuel do
Amaral Rui Ferreira dos Santos e Paulo do Amaral Rui Ferreira dos
Santos.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171074

GRAVAL � CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3506; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504213873; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 20/020802.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital social
com 3004,81 euros, passando para 5000 euros, alterando o artigo 3.º
que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por três quotas: uma de 1795,97 euros, do sócio José Au-
gusto Graval, constituída enquanto solteiro; outra do mesmo sócio
no valor de 2704,33 euros, constituída pela entrada de capital do
sócio já casado, e uma no valor de 500 euros, do sócio Armando de
Andrade Graval.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171075

VISEUCOR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2037; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502573619; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 1/021102.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida por mútuo
acordo e liquidada, não havendo bens a partilhar, com a aprovação
das contas em 21 de Novembro de 2002.

5 de Dezembro de 2002. � O Escriturário Superior, José Luís Pinto
das Neves e Matos. 1000171076

VOUZELA

VOUGAFROTA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 237/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 504966421; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta as contas
relativas ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

4 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2001873883
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