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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA HAIDONG GUMDO

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2003, lavrada de
fl. 45 a fl. 45 v.º, do livro de notas n.º 472-D, do 11.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Gabriela Costa da
Palma Martins, foi constituída por tempo indeterminado a contar
daquele dia 25, uma Associação sem fins lucrativos, que adoptou a
denominação em epígrafe, com sede na Expo Urbe, Alameda dos
Oceanos, lote 3.10.08, 2.º, frente, freguesia de Santa Maria dos Oli-
vais, concelho de Lisboa;

Que, a Associação tem por objecto a prática desportiva sem fins
lucrativos;

Que, podem ser sócios os clubes ou pessoas colectivas, legalmente cons-
tituídas que se dediquem à prática do Haidong Gumdo ou possuam secções
que fomentem esta prática desportiva, ou os praticantes da modalidade
desde que tenham graduação superior ou igual a primeiro «Dan».

Serão excluídos os sócios que atrasem o pagamento das suas quotas
mais de seis meses.

A exclusão por falta de pagamento de quotas será da competência
da direcção.

A expulsão de um associado será da competência da assembleia geral
após processo disciplinar devidamente organizado.

Conferida, está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Inocêncio
Rodrigues da Cruz. 3000097623

ORGANIZAÇÕES 24 � ASSOCIAÇÃO PROMOTORA
DE DESPORTO AVENTURA

Certifico que, por escritura de 14 de Março de 2003, lavrada a
fls. 69 e seguintes, do livro n.º 130-D, do Cartório Notarial de
Odemira, foi rectificada a escritura de constituição da Associação, sem
fins lucrativos, denominada Organizações 24 � Associação Promoto-
ra de Desporto Aventura, com sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 43, freguesia de Odemira (Santa Maria), concelho de Odemira,
quanto aos artigos 5.º alíneas d) e e) e 12.º n.º 2, dos respectivos estatutos.

18 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Ja-
cinto Guerreiro. 3000098203

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JORGE ALMEIDA

Certifico que, por escritura de 27 de Março corrente, exarada de
fl. 105 a fl. 105 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 18-A,
do Cartório Notarial de Trofa, a cargo da notária, licenciada Idalina
Maria Vieira da Silva Sousa Pereira, foi constituída uma Associação,
com a denominação em epígrafe, com sede na Alameda do Padre

Manuel Simões, 235, 8.º, esquerdo, freguesia de Gavião, concelho de
Vila Nova de Famalicão, cujo objecto consiste na promoção, organi-
zação, fomento e prática de actividades físicas e desportivas, de qual-
quer natureza, a título não profissional, sem fins lucrativos e tendo
em vista a formação plena da pessoa humana e o desenvolvimento
da sociedade, da qual podem ser admitidos como associados todos
aqueles que, conformando-se com o objecto da Associação, propo-
nham a sua admissão ao conselho de administração.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

27 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Sampaio Nogueira. 3000098538

ACFAL � ASSOCIAÇÃO DE CENTROS
DE FORMAÇÃO DO ALENTEJO

Certifico, narrativamente, que, por escritura do dia 31 de Julho do
corrente ano, exarada de fl. 72 a fl. 73, no livro de notas para escri-
turas diversas n.º 12-D, do Cartório Notarial de Mértola, foi consti-
tuída uma Associação com a denominação em epígrafe, com sede nas
instalações do Centro de Formação CEFOPREM, em Évora, sendo o
seu objecto social a formação, actividades sócio-culturais, investiga-
ção científico-pedagógico, publicações, desenvolvimento local.

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

A mesa da assembleia é composta por um presidente, um vice-pre-
sidente e um secretário.

A direcção é constituída por um presidente, dois vice-presidentes,
um secretário e um tesoureiro.

O conselho fiscal é constituído pelo presidente, por um secretário
e por um relator, eleitos em assembleia geral, de entre os seus mem-
bros efectivos.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2002. � O Notário, Rui Manuel de Castro
Correia. 3000067438

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
DE CARVALHOS DE FIGUEIREDO

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2003, lavrada a fls. 118 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 144-F, do 1.º
Cartório Notarial de Tomar, a cargo da notária, licenciada Maria de Je-
sus Folgado Leal Prudente, foram alterados os estatutos da Associação,
denominada Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo,
pessoa colectiva n.º 500853657, com sede em Carvalhos de Figueiredo,
freguesia de São João Baptista, concelho de Tomar.

A Associação, denominada Associação Cultural e Recreativa de Car-
valhos de Figueiredo, tem por fim a formação cultural dos sócios atra-
vés da educação física e desportiva e acção recreativa e intelectual,
visando a sua formação humana integral.
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São órgãos sociais da Associação, denominada Associação Cultural
e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

Está conforme.

26 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Simões de Carvalho Rodrigues. 3000099047

AAVV � ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS
DO VALE DO VAROSA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 26 e seguintes,
do livro n.º 61-C, do Cartório Notarial de Tarouca, a cargo do notá-
rio, licenciado João Manuel Alves de Oliveira, foram alterados os
estatutos da Associação, com a denominação de AAVV � Associa-
ção de Produtores Agrícolas do Vale do Varosa, com sede na Expan-
são Oeste, lote 18-B, rés-do-chão, Tarouca, no que concerne ao ob-
jecto, que passa a ser o seguinte:

1 � A investigação, experimentação, a demonstração, a divulga-
ção de todas as acções técnicas e económicas, visando o melhora-
mento das diversas actividades agrícolas que exercem os associados, a
formação profissional dos associados, por sua iniciativa ou em cola-
boração com organismos ou serviços oficiais ou privados, nacionais
ou estrangeiros, bem como estabelecer protocolos com entidades li-
gadas aos sectores atrás mencionados.

2 � A Associação representa ainda os produtores agrícolas seus as-
sociados, em defesa dos interesses dos mesmos, quer respeitem o âmbi-
to definido no número anterior perante entidades oficiais e outras as-
sociações e organizações, quer nacionais, estrangeiras, designadamente,
através do poder negocial.

3 � A Associação tem ainda outros objectivos tais como: prestação
de serviços aos associados, na assistência técnica, na elaboração e
acompanhamento de projectos de investimento e na preservação e
defesa do meio ambiente.

4 � Prática da protecção e ou produção integrada das culturas.

Conferido, está conforme.

2 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Paula Martins
Amorim. 3000099383

ASSOCIAÇÃO LITERÁRIA CENDAL DA PALAVRA

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fls. 71 e seguin-
tes, do livro de notas n.º 288-D, do Cartório Notarial da Póvoa de
Lanhoso, a cargo da notária, licenciada Maria Teresa Jácome de Sousa
Amorim Correia, foi constituída uma Associação de fins não lucrati-
vos, sob a designação em epígrafe, com sede na Rua de Pecelar, fre-
guesia de Ruílhe, concelho de Braga, de duração indeterminada, tendo
por fim promover e divulgar as letras e artes portuguesas; fomentar
o gosto e expansão pela escrita e leitura em Portugal; promover os
autores portugueses mais jovens, dando a conhecer os seus escritos,
através de antologias, biografias, debates e colóquios, por todo o
Portugal; realizar colóquios e cessões culturais, bem como apresenta-
ção de livros e autores em todo o Portugal.

Mais certifico que, os estatutos desta Associação, nada estipulam
quanto à admissão ou exclusão de associados.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Jacinto Teófilo.
3000097931

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE AVECASTA

Certifico que, por escritura de 24 de Junho de 2002, lavrada a fls. 33 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 112-F, do 1.º
Cartório Notarial de Tomar, a cargo da notária, licenciada Maria de
Jesus Folgado Leal Prudente, constitui-se uma associação, com a deno-
minação de Centro Cultural e Recreativo de Avecasta, com sede no
lugar de Avecasta, freguesia de Areias, concelho de Ferreira do Zêzere.

A associação Centro Cultural e Recreativo de Avecasta, tem por
objecto: comissão de festas e melhoramentos do lugar de Avecasta.

São órgãos sociais da associação Centro Cultural e Recreativo de
Avecasta: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Palma
Sanches Ferreira. 3000063856

BEM-ME-QUER � INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE
DE DELÃES

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 14 a fl. 15 v.º, do
livro de escrituras diversas n.º 296-B, do 1.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Famalicão, a cargo do notário Rui Sérgio Teixeira dos Santos,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede na Avenida de Cerqueda, 191, freguesia de Delães, deste concelho,
que durará por tempo indeterminado, tem por objecto: criar e adminis-
trar serviços de apoio a idosos, designadamente, centros de dia, centros
de ocupação de tempos livres e serviços de apoio domiciliário; criar e
administrar serviços de apoio à primeira infância, designadamente, servi-
ços de creche, jardim-de-infância, centros de ocupação de tempos livres
e serviço de cantina; criar e administrar um serviço de apoio comunitá-
rio, com vista a contribuir para a eliminação de situações de pobreza a
nível local, designadamente, apoio aos desempregados, apoio a jovens
em vias e ou de exclusão social; promover acções e campanhas de
sensibilização/informação, junto da população em geral; promover for-
mação profissional adequada às suas actividades e afins, não terá fins
lucrativos e durará por tempo indeterminado, com início no dia de hoje.

Está conforme e confere com o original.

19 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Livração
Azevedo Sousa Cruz. 3000097868

SOCIEDADE COLUMBÓFILA DAS NEVES

Certifico, narrativamente, que, por escritura celebrada no dia de
hoje, exarada a fls. 97 e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 346-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi
constituída uma associação nos termos seguintes:

Denominação: Sociedade Columbófila das Neves.
Sede: Rua do Externato das Neves, freguesia de Jujães, concelho de

Viana do Castelo.
Duração: por tempo indeterminado.
Objecto: promoção, cultural e recreativa dos associados; organiza-

ção de provas columbófilas.
Condições essenciais para a admissão, exoneração e exclusão de

associados: é omissa a escritura.

Está conforme com o original.

6 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, Miguel Ângelo de
Sousa e Sá. 3000096517

ASSOCIAÇÃO DE REFLEXOLOGIA

Certifico que, no dia 28 de Fevereiro de 2003, por escritura exarada
de fl. 134 a fl. 135, do livro de notas n.º 49-D, do Cartório Notarial
de Vinhais, foi rectificada a escritura de constituição da Associação
de Reflexologia, com sede na Rua de Santa Catarina, 722, 3.º, direito,
no Porto, outorgada em 7 de Junho de 2002, exarada a fls. 34 e se-
guintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 42-D, deste
Cartório Notarial de Vinhais.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Vítor Augusto Barreira
Garcia. 3000093729

CENTRO DESPORTIVO CULTURAL
E RECREATIVO GENTE AMANHÃ

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 22, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 383-D, do 1.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, a cargo da licenciada Maria de Lurdes Dias Oliveira Ramos,
foi lavrada a escritura de constituição da associação, com a denominação
em epígrafe, com sede na Praceta da Gente do Amanhã, sem número, da
freguesia da Senhora da Hora, do concelho de Matosinhos.

A associação tem por objecto a prática de desporto, recreio e cultura.
Pode ser associado qualquer pessoa singular ou colectiva.
Os sócios dividem-se nas seguintes categorias:
1) Efectivos: as pessoas singulares e colectivas; e
2) Honorários: as pessoas que através de serviços ou donativos dêem

contribuição como tal reconhecidos e proclamada pela assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria dos
Santos Rodrigues Martins. 3000094386
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ALIADOS FUTEBOL CLUBE DE LORDELO

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2003, exarada a
fl. 67, do livro n.º 520-C, do Cartório Notarial de Paredes, foram
alterados os estatutos da associação em epígrafe, que ficou a reger-se
além de outras cláusulas, pelas seguintes:

Denominação: Aliados Futebol Clube de Lordelo.
Sede: tem a sua sede na vila de Lordelo, concelho de Paredes.
Fins: tem por principal objecto promover a educação física dos seus

associados; desenvolver a prática do desporto e proporcionar meios de
recreio e cultura, em especial dos seus associados; fomentar a acção
social que lhe for cometida pelos estatutos e regulamento interno.

Duração: por tempo indeterminado.
Condições essenciais para a admissão dos associados:
1) Podem ser sócios do Clube todas as pessoas que, por si, ou por

seus legais representantes, requeiram a sua admissão;
2) São sócios efectivos, os que usufruem todos os direitos consig-

nados nos estatutos e no regulamento interno do Clube;
3) São sócios auxiliares os menores de 18 anos e aposentados;
4) São sócios beneméritos os que, por valiosos serviços prestados

ao Clube, se tornem dessa categoria, desde que proposto por pelo
menos, 20 associados e aprovado em assembleia geral tornando-se
obrigatório a presença dos proponentes;

5) São sócios honorários os que, pela Nação, Clube ou causa
desportiva, se tenham notabilizado, merecendo essa distinção.

Está conforme, nada havendo na parte omitida, além ou em con-
trário do que se narra.

31 de Março de 2003. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão Marques.
3000097916

CLUBE DO CANÁRIO ARLEQUIM PORTUGUÊS

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Abril de 2003, exarada
a fl. 109, do livro de notas para escrituras diversas n.º 64-B, do 4.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a associação em epígrafe,
por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, que entre outras fica
a regular-se pelas cláusulas seguintes:

Denominação: Clube do Canário Arlequim Português.
Sede: Rua de Ferreira Cardoso, 85, freguesia de Bonfim, concelho

do Porto.
Objecto: clube ornitológico sem fins lucrativos, divulgação do ca-

nário Arlequim Português, único canário de raça portuguesa.
A associação tem categorias de associados:
1) Efectivos � todas as pessoas singulares de qualquer nacionalida-

de, sexo ou idade que satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Gozem do bom comportamento moral e cívico;
b) Todos os que façam a sua inscrição no CCAP, por proposta de

um sócio efectivo e vejam aprovada a sua inscrição pela direcção;
c) Os sócios juvenis.
2) Beneméritos � os indivíduos ou organismos que contribuam para

o CCAP com feitos ou ofertas de reconhecimento valor ou que, por
qualquer motivo tenham contribuído para o desenvolvimento do CCAP;

3) Honorários � os indivíduos reconhecidos como amantes de qualquer
modalidade abrangida por este regulamento e que prestem relevantes ser-
viços relacionados com este assunto, ao País ou ao CCAP em particular.

Está conforme, declarando-se que da parte omitida, nada há que
altere, modifique, restrinja ou amplie as especificações legais, da par-
te extractada.

28 de Abril de 2003. � A Ajudante, Carolina Maria Marques da
Rocha Ruas. 3000100193

APADICOM � ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO
E APOIO DOS DIABÉTICOS DO CONCELHO DE MAFRA

Certifico que, por escritura lavrada em 20 de Março de 2003, exarada
a fls. 9 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 415-F,
do Cartório Notarial de Mafra, a cargo da notária, licenciada Arlete da
Encarnação Marques Farto, foi constituída uma Associação sem fins
lucrativos, com a denominação de APADICOM � Associação de Pro-
tecção e Apoio dos Diabéticos do Concelho de Mafra, com sede na
Rua do Movimento das Forças Armadas, 18, rés-do-chão, na vila e
freguesia da Malveira, concelho de Mafra, cujo fim consiste na ajuda a
pessoas com diabetes.

Podem ser associados as pessoas singulares ou colectivas que este-
jam interessadas na concretização do objecto associativo, através do

seu objecto social e que possam demonstrar estar de acordo com os
critérios da Associação.

Perdem a qualidade de associados se deixarem de cumprir as res-
pectivas obrigações, ou se atentarem contra os interesses da Asso-
ciação.

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

20 de Março de 2003. � A Notária, Arlete da Encarnação Mar-
ques Farto. 3000098196

ASSOCIAÇÃO DE VITIVINICULTORES DA REGIÃO
DO CARATXO E AZAMBUJA � VITICARTAXO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 6 de Fevereiro do
corrente ano, exarada de fl. 90 a fl. 91 v.º, do livro de notas n.º 546-A,
do Cartório Notarial do Cartaxo, a cargo do notário, licenciado
Fernando Jorge Maia Guedes Ribeiro, foram alterados os estatutos da
associação de direito privado, sem fins lucrativos, denominada Asso-
ciação de Vitivinicultores da Região do Cartaxo e Azambuja �
VITICARTAXO, com duração por tempo indeterminado, com sede
na Quinta das Pratas, freguesia e concelho do Cartaxo, tem por ob-
jecto social a investigação, a experimentação, a demonstração e a
divulgação de todas as acções técnicas e económicas, visando o melho-
ramento da vitivinicultura regional e a formação profissional dos seus
membros, por sua iniciativa ou em colaboração com organismos ou
serviços oficiais ou privados, nacionais, estrangeiros ou internacio-
nais, bem como estabelecer protocolos com entidades ligadas à
vitivinicultura.

A Associação representa ainda os vitivinicultores seus associados
na defesa dos seus interesses sociais e económicos, que respeitem o
âmbito definido no número anterior, perante entidades oficiais e ou-
tras associações e organizações nacionais, estrangeiras ou internacio-
nais, designadamente, através do poder negocial.

A Associação promoverá a aplicação de técnicas de protecção e
produção integradas; prestará assistência técnica aos seus associados;
promoverá e realizará acções de formação em protecção e produção
integradas e promoverá a comercialização dos produtos.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Rosa Palma
Perestrelo Caldas. 3000093021

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE PORTUZELO

Certifico, narrativamente, que, por escritura celebrada no dia de
hoje, exarada a fls. 10 e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 344-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi
alterado o artigo 2.º dos estatutos da Associação, denominada Asso-
ciação de Caçadores de Portuzelo, com sede no lugar de Petigueiras,
freguesia de Portuzelo, concelho de Viana do Castelo, pessoa colecti-
va n.º 506137317; o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objectivo gerir ou participar na gestão de
zona de caça de interesse municipal, devendo prosseguir, designa-
damente, os seguintes fins:

a) Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuin-
do para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada
e melhoria do exercício da caça;

b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a
caça;

c) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação dos candidatos associados aos exames para a
obtenção de carta de caçador;

d) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e
dos seus habitat;

e) Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos
proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos
interessados na conservação da fauna, preconizando as acções que para
o efeito tenham por convenientes.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Elisabete Natércia Sousa
da Conceição Marques da Silva. 3000092590
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CLUBE DE CAÇA E PESCA O COMPANHEIRO

Certifico, narrativamente, que, no dia 5 de Março de 2003, lavra-
da de fl. 82 a fl. 83 v.º, do livro de notas n.º 7-A, do Cartório Notarial
de Penedono, foi lavrada uma escritura de alteração de estatutos-
completamento, pela qual a associação Clube de Caça e Pesca O
Companheiro, com sede no lugar de Silvã de Baixo, freguesia de Ro-
mãs, concelho de Sátão, alterou os estatutos, dando nova redacção ao
artigo 4.º e aditando os artigos 8.º, 9.º e 10.º, que ficam com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

Os órgãos sociais são eleitos por um período de dois anos e são: a
mesa da assembleia geral, composta por três elementos; a direcção,
composta por cinco elementos; e o conselho fiscal, composto por
três elementos.

ARTIGO 8.º

A Associação obriga-se sempre com a intervenção de dois membros
da direcção, sendo sempre obrigatória a assinatura do presidente ou de
quem o substitua ou em quem a assembleia geral entenda delegar.

ARTIGO 9.º

O Clube pode filiar-se a nível nacional e internacional, em organi-
zações mais abrangentes para a prossecução dos seus fins.

ARTIGO 10.º

No que estes estatutos sejam omissos, vale a lei geral, o regulamento
interno do Clube, devendo este ser aprovado em assembleia geral.

É certidão que vai conforme o original, o que certifico narrativa-
mente, não há nas partes omitidas nada que contrarie o teor deste
documento e vice-versa.

5 de Março de 2003. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
2001720092

MAIS FAMÍLIA � ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA
E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA FAMÍLIA

Certifico que, por escritura de 6 de Março de 2003, lavrada de
fl. 46 a fl. 47 v.º, do livro de notas n.º 31-M, do 21,.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo da notária Luiza Maria de Carvalho Vieira, foi
constituída uma Associação, sem fins lucrativos e por tempo
indeterminado, com sede em Lisboa, na Praça de Nuno Rodrigues dos
Santos, 12, 12.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, con-
celho de Lisboa, a qual tem por objecto promover e tutelar a família,
enquanto elemento fundamental do desenvolvimento social, a partir
da tradição cristã da sociedade portuguesa, defendendo e promoven-
do, em qualquer sede, nomeadamente, junto de quaisquer entidades
públicas ou privadas, os seus direitos a nível cultural, social, político
e económico, bem como representar as famílias junto dos órgãos
políticos, designadamente, junto do poder legislativo, com o fim de
tornar as famílias interlocutoras essenciais na actividade legislativa
que, por qualquer modo, se relacione com a família.

Os associados são: efectivos, agregados, honorários e beneméritos.
São associados efectivos, todos os que tiverem outorgado o acto de

constituição da Associação e os que posteriormente forem admitidos
nessa qualidade pela direcção, caracterizando-se por uma ligação com
particular responsabilidade na vida e organização da Associação,
designadamente, através da participação activa na prossecução das
actividades promovidas pela Associação.

São associados agregados, os que solicitarem a adesão e a direcção
aceitar.

São associados honorários, os que adquirirem essa qualidade e con-
vite da direcção.

São associados beneméritos, as pessoas singulares que, a favor da
Associação, efectuem liberalidades, deixem testamentárias ou contri-
buam com uma quotização significativa para a prossecução dos fins
estatutários e cuja adesão nessa qualidade seja aceite pela direcção.

Os associados efectivos, têm ainda direito a votar nas assembleias
gerais e a ser eleitos para o exercício de cargos nos corpos sociais.

Os associados honorários e beneméritos, não estão vinculados ao
pagamento de jóias ou quotas, salvo se assim o desejarem.

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que, por escrito, o solicitarem à direcção;
b) Os que, pela sua conduta, deliberadamente contribuam ou con-

corram para o descrédito, desprestígio ou prejuízo da Associação;

c) Os que, reiteradamente, desrespeitem os deveres estatutários e
regulamentares ou desobedeçam às deliberações legalmente tomadas
pelos órgãos da Associação.

6 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000096515

OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 31 de Março de 2003, lavrada a
fls. 118 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 69-M,
do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel
Rito Buco, foi alterado o artigo 1.º da associação Clube Operário de
Futebol, que passa a denominar-se Operário Futebol Clube de Lisboa,
e passa a ter a sua sede na Rua do Barão Monte Pedral, Parque de
Jogos, freguesia de Santa Engrácia, concelho de Lisboa.

Está conforme.

31 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria Gabriela Rainho
Pinheiro. 3000099463

CLUBE DE CAÇA DA HERDADE DA FONTE SANTA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 5 de Março de 2003,
lavrada de fl. 1 v.º a fl. 2, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 52-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi constituída uma asso-
ciação, denominada Clube de Caça da Herdade da Fonte Santa, tem a
sua sede na Herdade da Fonte Santa da Charneca, na freguesia de Cercal
do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, a qual tem por objecto: a
prática de actividades cinegéticas e conservação da Natureza.

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

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria da Graça de Assunção
Brito Belchior. 3000098480

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE URGEZES

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2003, exarada a
fls. 72 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 239-E,
do 2.º Cartório Notarial de Guimarães, foi constituída a Associação com
a denominação em epígrafe, com sede na Rua da Maina, freguesia de
Urgezes, do concelho de Guimarães, tendo como objecto as activida-
des de instituição particular de solidariedade social, para apoio a crian-
ças, através da criação de infantário ou infra-estrutura similar; apoio a
idosos através da criação de centro de dia e apoio a jovens pela orga-
nização de eventos culturais, tais como cinema, teatro e colóquios.

Está conforme o original.

26 de Março de 2003. � O Notário, Carlos Manuel Forte Ribeiro
Tavares. 3000098488

COMUNIDADE PORTUÁRIA DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 24 de Março de 2003, exarada de
fl. 142 a fl. 142 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 190-
J, do Cartório Notório Notarial de Lisboa, foram alterados os estatu-
tos da associação, com a denominação em epígrafe, com sede em Lis-
boa, na Rua de Castilho, 44, 7.º, freguesia do Coração de Jesus, concelho
de Lisboa, pessoa colectiva n.º 503438740, no que concerne ao n.º 2 do
artigo 1.º dos estatutos, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A associação Comunidade Portuária de Lisboa, passa a ter a
sua sede no cais de Alcântara, edifício Gare Marítima, Rocha do Con-
de de Óbidos, piso 2, sala C, freguesia de Alcântara, concelho de
Lisboa.

Está conforme.

24 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000098220
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CLUBE DE CAÇA DA BARRAGEM DE SANTA CLARA

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 13 de Março de 2003,
lavrada a fl. 9, do livro de notas para escrituras diversas n.º 313-A, do
1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, licenciada Manuela
Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi realizada uma escritura
de constituição da associação com a denominação em epígrafe, com
sede na Zona Industrial de Loulé, lote 20, freguesia de São Clemente,
concelho de Loulé; que tem como objectivo, actividades de carácter
transitório, nomeadamente, o exercício de caça e pesca, o treino de
cães de caça e a preservação, fomento e fruição racional e equilibrada
dos recursos cinegéticos sem fins lucrativos.

Constituem fundos do Clube, as quotizações periódicas com que os
associados concorrem para o património social e que vierem a ser
fixados em assembleia geral; e as receitas provenientes das activida-
des desenvolvidas, necessárias à prossecução do fim do Clube.

A duração da associação é por tempo indeterminado.
O Clube tem duas categorias de sócios:
a) Efectivos � que podem ser de dois tipos: fundadores (que são

os outorgantes da escritura) e supervientes (os que por convite unâ-
nime daqueles, aceitam essa qualidade);

b) Assinantes � Os que, por convite unânime dos associados efec-
tivos aceitam ser designados por amigos do Clube.

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

Está conforme.

13 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000097684

NOVERA � ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2003, lavrada a
fls. 134 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 139-F,
do Cartório Notarial de Rio Maior, foi constituída uma Associação,
sem fins lucrativos, denominada NOVERA � Associação de Desen-
volvimento Social, abreviadamente designada por Associação ou
NOVERA, com sede na freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, con-
celho de Caldas da Rainha, à Rua de Almada Negreiros, 6-A, e tem por
objecto principal o apoio à infância, à juventude e à terceira idade.

São igualmente objectivos da Associação, realizar, promover e pa-
trocinar acções de carácter social, cultural, educativo nos domínios dos
direitos humanos, contribuir para a valorização da cidadania, o aperfei-
çoamento da gestão pública, segundo os princípios da inovação, da ética
e da probidade administrativa, estimular e apoiar a acção social.

Está conforme, nada havendo na parte omitida além ou em con-
trário do que se certifica.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Clara
Marques da Silva Ferreira. 3000095342

LAGOTRAMP GIMNO CLUBE DE LAGOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 30 de Janeiro de 2003,
exarada a fl. 78, do livro n.º 206-G, do Cartório Notarial de Lagos, foi cons-
tituída uma associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua
do Almirante Pinheiro de Azevedo, 33, freguesia de Santa Maria, concelho
de Lagos a qual tem por objectivo a promoção da ginástica desportiva de
formação e competição, nomeadamente, as modalidades gímnicas quer dos
seus associados e seus familiares quer na população em geral.

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

30 de Janeiro de 2003. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000091909

ASSOCIAÇÃO DA ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA
DE SETÚBAL/COSTA AZUL

Certifico que, nos termos do n.º 2 do artigo 168.º do Código Civil,
em 13 de Novembro de 2002, foi celebrada a escritura pública de

constituição da Associação denominada em título, que consta do li-
vro de notas n.º 29, do Notariado Privativo da Câmara Municipal de
Palmela, lavrada de fl. 35 a 37 v.º, cujos estatutos são os seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A Associação, que não tem fim lucrativo, adopta a denominação
de Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal/Costa Azul,
tem a sua sede na Casa-Mãe da Rota dos Vinhos, no Largo de São
João, em Palmela, e durará por tempo indeterminado a partir da pre-
sente data.

ARTIGO 2.º

A Associação tem âmbito regional, coincidente com o Distrito de
Setúbal, podendo estabelecer intercâmbio e todos os tipos de acordo
com associações congéneres, visando os mesmos fins a nível nacio-
nal e internacional.

ARTIGO 3.º

Podem ser sócios da Associação, todas as pessoas colectivas ou
singulares, no pleno gozo dos seus direitos que desenvolvam activida-
de ligada à vitivinicultura regional.

ARTIGO 4.º

A Associação tem como objecto:
1) A gestão da Rota dos Vinhos e da sua Casa Mãe;
2) A promoção e defesa dos vinhos da Região, com denominação

de Origem e indicação geográfica de proveniência;
3) O apoio à promoção dos produtos tradicionais de qualidade,

designadamente, no campo agro-alimentar e gastonómico;
4) A articulação das acções da Rota do Vinho, com as iniciativas

de entidades e agentes da Região, designadamente no âmbito dos di-
versos produtos turísticos;

5) A promoção do correcto consumo de vinho, na perspectiva da
saúde e da pedagogia dos novos consumidores;

6) O intercâmbio com entidades similares, nacionais e estrangeiras.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 5.º

A admissão de novos associados é da competência da assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a exclusão de as-
sociados.

2 � O associado que deixar de pertencer à Associação, não tem direi-
to a reaver as contribuições que haja efectuado a título de jóia ou
quotização, sem prejuízo da responsabilidade pelo pagamento de quantias
em dívida, reportadas ao período em que foi membro da Associação.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Tomar parte nas reuniões da assembleia geral, apresentando

propostas e discutindo e votando os assuntos constantes da ordem de
trabalhos;

b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Participar e beneficiar das actividades e iniciativas levadas a cabo

pela Associação;
d) Requerer os órgãos sociais a prestação de informações e exami-

nar a contabilidade;
e) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos

estatutários.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir as leis e respeitar os estatutos e regulamentos da Asso-

ciação;
b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Exercer os cargos para que forem eleitos nos órgãos sociais;
d) Acatar e velar pelo cumprimento das deliberações tomadas pela

assembleia geral e direcção;
e) Prestar colaboração efectiva a todas as iniciativas para que fo-

rem solicitados pelos órgãos sociais;
f) Pagar a jóia de ingresso e as quotas anuais.
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ARTIGO 9.º

A qualidade de sócio perde-se:
a) Por renúncia voluntária, que deverá ser comunicada ao presi-

dente da direcção, com um mês de antecedência, pelo menos;
b) Por atraso no pagamento das quotas, desde que o associado de-

pois de avisado pela direcção não efectue o seu pagamento no prazo
de 30 dias;

c) Pelo não cumprimento das obrigações dos presentes estatutos,
regulamentos e deliberações emanadas dos órgãos competentes da
Associação;

d) Por sanção aplicada pela direcção com justa causa, caso em que
o sócio poderá recorrer para a assembleia geral, ficando no entanto
suspensos os seus direitos sociais até à decisão desta.

CAPÍTULO III

Órgãos da Associação

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

A duração do mandato dos membros dos corpos sociais da Asso-
ciação é de três anos.

ARTIGO 12.º

Salvo o disposto no artigo 23.º, as deliberações dos órgãos sociais,
são tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, tendo o
presidente voto de qualidade em caso de empate. De cada reunião será
lavrada a respectiva acta.

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário.

ARTIGO 15.º

É da competência exclusiva da assembleia municipal:
a) Eleger e destituir os membros dos corpos sociais;
b) Admitir e excluir os associados;
c) Fixar e alterar os montantes da jóia de admissão e das quotas;
d) Apreciar e votar anualmente o plano de trabalho e orçamento

para o exercício seguinte, o relatório e contas do exercício e o pare-
cer do conselho fiscal a apresentar até 31 de Janeiro;

e) Decidir dos recursos interpostos das decisões da direcção sobre
sanções aplicadas aos sócios;

f) Aceitar doações ou heranças a benefício de inventário;
g) A compra, venda e oneração de imóveis;
h) A alteração dos estatutos;
i) A dissolução, fusão, incorporação e cisão da Associação.

ARTIGO 16.º

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se, es-
tando presentes ou representados todos os associados no pleno gozo
dos direitos sociais, concordarem por unanimidade, com a respectiva
inclusão.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente em cada ano, para
aprovação do relatório e contas da direcção e do parecer do conselho
fiscal e do plano de trabalho e orçamento para o exercício seguinte;
e extraordinariamente, sempre que seja convocada com um fim
estatutário por iniciativa da mesa, da direcção, do conselho fiscal ou
a pedido de pelo menos um terço dos associados.

2 � A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa com
a antecedência mínima de oito dias úteis, por meio de aviso postal
registado expedido para cada um dos associados, donde constará o dia,
a hora e local de realização da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

3 � A assembleia geral reunirá em primeira convocação com a
maioria dos associados.

4 � Não estando presente a maioria dos associados, a assembleia
reunirá, meia hora depois, com qualquer número de membros.

5 � Só produzem efeitos as deliberações constantes das actas, de-
vidamente assinadas pelos membros presentes na mesa da assembleia
geral.

Direcção

ARTIGO 18.º

A direcção é constituída por três membros: sendo um presidente,
um secretário e um tesoureiro.

ARTIGO 19.º

Compete à direcção cumprir as disposições destes estatutos e as de-
liberações da assembleia geral, administrar os fundos da Associação, e
apresentar à assembleia geral até 31 de Janeiro de cada ano o relatório
e contas relativo ao exercício anterior, bem como praticar os demais
actos impostos pelos estatutos, e necessários ao bom andamento da
vida da Associação.

ARTIGO 20.º

Para obrigar a Associação em tudo o que não depender da delibera-
ção da assembleia geral, são bastantes as assinaturas de dois membros
da direcção.

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal é constituído por três membros efectivos, os quais
entre si, nomearão o respectivo presidente.

ARTIGO 22.º

Compete ao conselho fiscal examinar as contas da Associação e
emitir parecer sobre as contas e relatórios do exercício. Sempre que
o julgue necessário, pode nomear um seu representante para assistir,
com voto consultivo, às reuniões da direcção. O conselho fiscal reu-
nirá pelo menos, uma vez semestralmente, sendo lavrada a respecti-
va acta.

CAPÍTULO IV

Alteração dos estatutos, dissolução, modificação,
extinção da Associação

ARTIGO 23.º

1 � A alteração dos estatutos e a dissolução e partilha da pessoa
colectiva, são da exclusiva competência da assembleia geral.

2 � As deliberações sobre alteração dos estatutos exigem o voto fa-
vorável de três quartos dos associados no pleno exercício dos direitos.

3 � As deliberações sobre dissolução da pessoa colectiva, reque-
rem o voto favorável de três quartos de todos os associados.

CAPÍTULO V

Património-dissolução

ARTIGO 24.º

Constituem património da Associação, quaisquer comparticipações
públicas ou privadas, o produto de jóias, quotas, donativos; receitas
provenientes de eventos, publicações e produtos com a marca da Rota
dos Vinhos.

ARTIGO 25.º

Em caso de dissolução, o património da Associação reverterá a favor
de uma instituição regional que prossiga fins, sem prejuízo do dispos-
to em leis especiais.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 26.º

1 � Durante o prazo máximo de um ano a contar da publicação
dos presentes estatutos e enquanto a assembleia geral não proceder à
eleição dos corpos gerentes, a Associação será dirigida por uma co-
missão instaladora de cinco membros, com a seguinte composição: um
representante da CVRPS, um representante da Câmara Municipal de
Palmela, um representante da Região de Turismo de Setúbal/Costa
Azul; e dois representantes das empresas que integram a Rota.

2 � Enquanto a assembleia geral não deliberar sobre o montante
da quota, nos termos do artigo 15.º, alínea c), será o mesmo fixado
pela comissão instaladora.
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ARTIGO 27.º

A Associação rege-se pelos presentes estatutos e em tudo o que for
omisso, pelas disposições da lei geral aplicável.

13 de Novembro de 2002. � O Notário, Ernesto Rocha Neto.
1000212054

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
DE PRODUTOS PETROLÍFEROS (EDIP)

Certifico, narrativamente, que, por escritura de hoje, exarada a fls. 83 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 55-C, do Cartório
Notarial de Vila Nova de Poiares, a cargo da licenciada Maria Margarida
Mendes Macedo de Loureiro Cardoso, notária do concelho, foi rectificada e
alterados os estatutos da Associação, denominada Associação de Empresas
Distribuidoras de Produtos Petrolíferos (EDIP), titular do cartão provisório
de pessoa colectiva n.º P-506339173, com sede em Lisboa, na Praça da
Rainha D. Filipa, 6, 5.º, esquerdo, freguesia do Lumiar.

Que, por lapso, indicaram na redacção do n.º 6 do artigo 14.º dos
estatutos, que a convocação das assembleias gerais, poderia ser feita
por fax ou outro meio idêntico ou ainda por anúncio publicado na
empresa, o que contende com o preceituado no artigo 174.º, n.º 1, do
Código Civil, pelo que, de acordo com o deliberado na reunião da
assembleia geral, vem proceder à sua rectificação.

Que, na mesma reunião foi igualmente deliberado mudar a sede da
mencionada Associação para a Avenida do 5 de Outubro, 10, 7.º, sala
6, freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, pelo que em
consequência, tem que ser alterado o n.º 1 do artigo 2.º dos referidos
estatutos que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A EDIP tem sede na Avenida do 5 de Outubro, 10, 7.º, sala 6,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, da cidade e concelho de Lisboa.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

ARTIGO 14.º

Assembleia geral

(Mantêm-se os n.os 1, 2, 3, 4 e 5 deste artigo.)
6 � A convocação da assembleia geral é feita por aviso postal

expedido para cada um dos associados, com uma antecedência míni-
ma de 15 dias.

(Mantêm-se os n.os 7, 8, 9, 10, 11 e 12 deste artigo.)

Está conforme.

4 de Março de 2003. � A Notária, Maria Margarida M. M. de
Loureiro Cardoso. 1000212064

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 1 DE CURVADELO,

SERZEDO, VILA NOVA DE GAIA

Estatutos

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola EB 1 de Curvadelo, na freguesia de
Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia e tem sede na Escola.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

1 � A Associação tem como finalidade essencial assegurar a efec-
tiva participação dos pais e encarregados de educação na tarefa
educativa da Escola, num processo de estreita colaboração com o
corpo docente da Escola.

2 � A Associação dinamizará iniciativas de complemento curricular
e, designadamente, a ocupação de tempos livres dos alunos da Escola,
numa perspectiva do desenvolvimento integral da criança.

ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardando
sempre a sua independência de qualquer organização oficial ou privada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neutra-
lidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa, procuran-
do assegurar que a educação dos filhos ou educandos se processe se-
gundo as normas do direito universalmente aceite.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � São associados da Associação, todos os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola que na Associação se filiem.

2 � Será considerado associado cada pai (mãe) ou encarregado(a)
de educação filiado tenha um ou mais educandos na Escola.

ARTIGO 5.º

Dos corpos sociais

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
Todos os órgãos são eleitos anualmente em assembleia geral ordi-

nária, no início de cada ano lectivo.

ARTIGO 6.º

Da mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral será constituída por três elementos
eleitos em assembleia geral, um presidente e dois secretários.

ARTIGO 7.º

Da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos eleitos em assembleia
geral: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

2 � Os membros da direcção distribuirão entre si, os respectivos
cargos na primeira reunião após a eleição.

3 � As reuniões da direcção terão uma periodicidade mínima mensal.
4 � Poderão ser eleitos suplentes pela direcção.

ARTIGO 8.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente e dois vogais.

2 � As reuniões terão a periodicidade trimestral.

ARTIGO 9.º

Da responsabilidade

1 � A Associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente ou a
quem, ao abrigo do regulamento interno da Associação, o substitua
em caso de impedimento.

2 � Os cheques deverão ser assinados por duas ou três assinaturas da
direcção, sendo obrigatoriamente, uma do presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 10.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
sócios a fixar pela assembleia geral, por subsídios e donativos oficiais
e particulares que eventualmente lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 11.º

Disposição final e transitória

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem omis-
sos, a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Conferida e conforme.

21 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100568

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS ABADE

CORREIA DA SERRA, SERPA

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição, representatividade e fins

ARTIGO 1.º

Nos termos e para os efeitos legalmente fixados, nomeadamente,
os relativos à criação, competência e funcionamento, é constituída a
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Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica dos
2.º e 3.º Ciclos Abade Correia da Serpa, Serpa, que se regerá pelos
presentes estatutos, nos quais será abreviadamente designada por As-
sociação, e que é o organismo representativo dos pais e encarregados
de educação dos alunos que a frequentam.

ARTIGO 2.º

A Associação tem sede em Serpa, na referida Escola, sita na Urba-
nização da Cruz Nova, freguesia do Salvador, concelho de Serpa, sem
número e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

A Associação é apartidária, apolítica e independente de qualquer
confissão religiosa.

ARTIGO 4.º

Caberá à Associação, representar os pais e encarregados de educa-
ção, dos alunos da referida Escola, junto a quaisquer entidades públi-
cas ou privadas, assim como prosseguir todas as iniciativas necessá-
rias à promoção sócio-cultural, pedagógica, recreativa e desportiva
dos alunos, nos termos legais e estatutários.

ARTIGO 5.º

Na prossecução dos seus objectivos a Associação visa contribuir,
nomeadamente, para:

1.º Exercer todas as atribuições e competências que por lei lhe são
ou venham a ser, conferidas;

2.º Promover o associativismo dos pais e encarregados de educa-
ção e fomentar a sua participação, quer na vida e funcionamento da
Escola quer nas actividades circum-escolares por aquela entidade de-
senvolvidas;

3.º Organizar e participar em actividades socioculturais, desportivas
e lúdicas, inclusive as destinadas à ocupação dos tempos livres, visan-
do o desenvolvimento e a promoção dos educandos, nomeadamente,
em colaboração com a Escola e outras entidades sem fins lucrativos
para o efeito vocacionadas;

4.º Informar os pais, encarregados de educação, professores, alunos
e restante pessoal da Escola sobre as suas actividades;

5.º Pugnar junto das entidades para o efeito competentes pela exis-
tência de boas condições didácticas, pedagógicas, materiais de segu-
rança e ambientais para os alunos;

6.º Estabelecer contactos com outras associações congéneres vi-
sando trocas de informações e experiências, assim como formas de
cooperação tidas por convenientes e úteis;

7.º Desenvolver todas as actividades e contactos, quer a nível ofi-
cial, quer particular, que se mostrem necessários á prossecução dos
fins a que a Associação se propõe.

CAPÍTULO II

Dos órgãos sociais e do processo eleitoral

SECÇÃO I

Os órgãos

ARTIGO 6.º

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

2 � A duração do mandato dos órgãos sociais é de dois anos.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é o órgão que detém a competência máxi-
ma da Associação e é constituída por todos os pais e encarregados de
educação dos alunos que frequentam a Escola e que nela estejam
filiados, sendo os seus trabalhos dirigidos por uma mesa.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um primeiro-secretário e um segundo-secretários eleitos, nos termos
fixados nos presentes estatutos, de entre os seus membros.

3 � O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo primeiro-secretário e este pelo segundo-secretário, elegendo a
assembleia nos casos de falta, tantos elementos ad hoc quantos os
necessários para a sua constituição.

4 � Na ausência de todos os elementos da mesa, a assembleia ele-
gerá, por voto secreto, uma mesa ad hoc, para presidir a essa sessão,
salvo se deliberar maioritariamente proceder por outra forma.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e em sessões ex-
traordinárias.

ARTIGO 9.º

Haverá, obrigatoriamente, uma sessão ordinária em cada período
escolar.

ARTIGO 10.º

1 � As sessões extraordinárias terão lugar sempre que se verifi-
quem situações que pela sua relevância e urgência as justifiquem.

2 � A competência para convocar sessões extraordinárias, per-
tence ao presidente da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa ou
a pedido:

2.1 � Da direcção;
2.2 � Do presidente do conselho fiscal;
2.3 � De um número de pais e encarregados de educação, no ple-

no gozo dos seus direitos, correspondente a pelo menos, 10% dos
associados.

2.4 � De um número majoritário de pais e encarregados de educa-
ção de uma turma, no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 11.º

1 � Os pedidos de convocação das sessões extraordinárias serão
dirigidas ao presidente da mesa que procederá á sua marcação para a
data mais próxima possível, que nunca será superior a 15 dias segui-
dos, após a recepção do pedido, excepto quando coincida com o pe-
ríodo de férias, em que o prazo poderá ser alargado até 30 dias, salvo
se o assunto invocado for extremamente relevante, ou que venha a
ter lugar sessão ordinária nos termos fixados no artigo 9.º

2 � Nas sessões extraordinárias serão apenas discutidos os assun-
tos que determinaram a sua convocação, salvo se a assembleia delibe-
rar, por maioria, a discussão posterior de outras questões.

ARTIGO 12.º

As deliberações da assembleia serão tomadas por maioria absoluta
dos associados presentes, por voto secreto, salvo se ela se pronunciar
maioritariamente por outra forma que possibilite inequivocamente a
manifestação da vontade dos seus membros ou ainda se visarem no-
meações ou emissão de juízos de valor sobre pessoas.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais, serão convocadas por escrito, dirigido aos
seus membros, sendo também afixada a convocatória, em local que
venha a ser cedido pela Escola para publicitação dos assentos da As-
sociação, as quais terão que ser enviadas com a antecedência mínima
de oito dias, devendo constar o dia, hora, local de reunião e ordem de
trabalhos.

ARTIGO 14.º

São competências da assembleia geral:
1) Deliberar sobre todos os assuntos que caibam nos fins a serem

prosseguidos pela Associação;
2) Eleger os órgãos sociais nos termos estatutariamente definidos;
3) Acompanhar e fiscalizar a actividade da mesa, da direcção e do

conselho fiscal;
4) Apreciar, em cada sessão ordinária, a informação escrita elabo-

rada pela direcção sobre a actividade desenvolvida e que deverá ser
anexada à convocatória;

5) Solicitar e receber, através da mesa, informações sobre assuntos
da vida da Associação e sobre a execução de deliberações anteriores;

6) Aprovar anualmente o relatório de actividades, o balanço e a
conta da gerência;

7) Votar moções de confiança ou de censura aos outros órgãos
sociais o que representará a emissão de juízos valorativos da sua ac-
tuação;

8) Demitir os restantes órgãos sociais quando eles assumem posi-
ções que se afastem significativamente ou contrariem, os fins da
Associação, sejam negativos ao seu bom nome e reputação ou sejam
contrárias à lei ou aos estatutos;

9) Aprovar a criação ou alteração de receitas, a realização de des-
pesas, excepto as destinadas á gestão corrente e a assunção de encar-
gos financeiros;

10) Autorizar a Associação com outras entidades congéneres, no-
meadamente, a nível federal ou confederal;

11) Autorizar a criação de comissões ou grupos de trabalho perma-
nentes;

12) Deliberar, nos termos fixados, sobre a alteração dos presentes
estatutos;

13) Deliberar, nos termos estatutários fixados, sobre a alteração
do seu objecto ou sobre a extinção da Associação;

14) Deliberar sobre todas as questões que por lei são ou venham a
ser, da competência deste órgão.
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ARTIGO 15.º

1 � Das sessões da assembleia geral será lavrada acta em livro
próprio, nos termos que forem determinados aos termos da mesa pelo
seu presidente.

2 � A acta de cada sessão será lida no início da sessão seguinte
para efeitos da sua eventual discussão e aprovação.

3 � A leitura da acta será dispensada se dela for enviada cópia
anexa à convocatória, procedendo-se apenas, à sua discussão e apro-
vação.

4 � As actas, depois de aprovadas, serão assinadas pelos membros
da mesa.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral delibera validamente por maioria simples,
salvo nos casos em que os presentes estatutos se disponha de forma
diversa.

2 � As assembleias gerais, quer ordinárias quer extraordinárias, só
poderão funcionar com um número de pais e encarregados de educação
superior a 50% daqueles que se encontrem no pleno gozo dos seus di-
reitos, ou meia hora mais tarde sobre a hora marcada com qualquer
número de presenças.

ARTIGO 17.º

A direcção é o órgão executivo e representativo da Associação.

ARTIGO 18.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente,
um secretário, um tesoureiro e três vogais, ordenados pela posição do
seu nome na lista que foi eleita nos termos estatutariamente fixados.

2 � A direcção funciona solidariamente, sendo que os seus mem-
bros vinculados pelas deliberações democrática, estatutária e legalmente
tomadas pelo que deverão assumir as necessárias e indispensáveis
condutas para a eficácia da sua concretização.

3 � Nas suas faltas e impedimentos, os membros da direcção subs-
tituem-se pela ordem indicada no n.º 1.

4 � Para deliberar validamente é necessária a presença de quatro
elementos da direcção, sendo obrigatoriamente um deles o presidente
ou nas suas faltas e impedimentos, quem legalmente o substituir.

ARTIGO 19.º

1 � A direcção deverá reunir ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente, sempre que assuntos urgentes o justifiquem.

2 � A iniciativa da sua convocação caberá sempre ao presidente.
3 � A marcação da data das reuniões ordinárias será feita na reu-

nião precedente, considerando-se convocados todos os membros pre-
sentes, incumbindo ao presidente ou ao membro por ele designado, a
convocação por meio idóneo, do membro ou membros ausentes.

ARTIGO 20.º

1 � As reuniões extraordinárias, realizar-se-ão por iniciativa do
presidente ou a pedido de qualquer membro da direcção, sendo os res-
tantes por ele convocados por meios idóneos.

2 � As reuniões extraordinárias, deverão realizar-se no prazo
máximo de oito dias seguidos, após a recepção do pedido.

3 � Nas reuniões extraordinárias apenas será discutido o assunto
que determinou a sua convocação, salvo se a direcção deliberar por
maioria a discussão posterior de outras questões.

ARTIGO 21.º

São competências da direcção:
1) Executar todas as tarefas que lhe sejam cometidas por lei, pelos

estatutos ou por deliberação da assembleia geral;
2) Representar a Associação junto de quaisquer entidades públicas ou

privadas, nomeadamente, vinculando-a quando para isso for capaz;
3) Promover todas as diligências junto das entidades competentes

para propiciar as melhores condições pedagógicas, sócioculturais, de
conforto e de segurança aos alunos;

4) Informar os pais, encarregados de educação, professores, alunos
e funcionários da Escola das actividades da Associação e dos seus pla-
nos de realizações;

5) Publicitar a actividade da Associação;
6) Elaborar a informação prevista no n.º 4 do artigo 14.º;
7) Elaborar, anualmente, o relatório de actividades, o balanço e a

conta de gerência para os efeitos previstos nos n.os 6, 3 e 4 dos arti-
gos 14.º e 25.º, respectivamente;

8) Fornecer respostas às questões que lhe sejam colocadas nos ter-
mos previstos no n.º 5 do artigo 14.º;

9) Executar todas as demais tarefas que visem beneficiar a Associa-
ção e assegurar a realização dos seus fins;

10) Manter actualizado um ficheiro dos membros da Associação;
11) Criar, transitoriamente, comissões ou grupos de trabalho para

apoiar a sua acção.

ARTIGO 22.º

1 � As deliberações da direcção são tomadas por maioria simples
dos membros presentes.

2 � As deliberações que tenham por objecto situações relativas a
escolha ou juízos de valor sobre pessoas devem ser tomadas obrigato-
riamente por voto secreto.

ARTIGO 23.º

1 � Das reuniões da direcção será lavrada acta em livro próprio,
cabendo essa tarefa ao secretário.

2 � A acta de cada reunião será lida e discutida no início da reu-
nião seguinte e, depois de aprovada, será assinada por todos os mem-
bros que participaram na reunião a que ela se refere.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um primeiro-vo-
gal e um segundo-vogal, eleitos nos termos fixados nestes estatutos.

ARTIGO 25.º

São atribuições do conselho fiscal:
1) Zelar pela boa administração da Associação e pelo cumprimen-

to dos presentes estatutos;
2) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias, para

análise de actos ilegais praticados pela direcção;
3) Verificar se as contas da direcção estão certas e devidamente

justificadas;
4) Emitir parecer sobre o relatório de actividades, o balanço e a

conta de gerência.

SECÇÃO II

Do processo eleitoral

ARTIGO 26.º

Apenas gozam da capacidade eleitoral, quer activa, quer passiva, os
pais e encarregados de educação que estejam filiados na Associação e
que tenham a quotização em dia.

ARTIGO 27.º

O colégio eleitoral dos órgãos sociais da Associação, é a assembleia
geral ordinária, que se realizará no primeiro período escolar, em data
a marcar pelo presidente da mesa e que terá como primeiro ponto da
ordem de trabalhos, a eleição dos corpos gerentes.

ARTIGO 28.º

1 � As listas concorrentes à mesa da assembleia geral, direcção e
conselho fiscal, conterão os nomes dos pais e encarregados de educa-
ção, assim como a indicação do cargo a que se candidatam.

2 � Cada lista, apresentará suplentes até ao número máximo de
cargos efectivos a preencher em cada órgão social e que pela ordem
que forem indicados poderão a nele vir a Ter assento no caso de re-
núncia, demissão ou impssibilidade definitiva dos titulares eleitos.

ARTIGO 29.º

1 � As listas concorrentes aos diversos órgãos sociais, deverão ser
entregues nos 10 dias seguidos, imediatamente anteriores ao que for
designado para o acto eleitoral.

2 � As listas serão entregues ao presidente da mesa da assembleia
geral, que passará recibo da sua recepção.

ARTIGO 30.º

1 � Nos três dias seguidos, imediatos ao fim do período para a
representação das listas, o presidente da mesa da assembleia geral
reunir-se-á com os candidatos ao cargo mais representativo de cada
uma das listas para, por sorteio, lhes ser atribuída uma letra.

2 � No dia imediatamente a seguir ao sorteio das listas, o presi-
dente da mesa da assembleia geral, dar-lhes-á a máxima publicidade
possível, quer procedendo à sua fixação na Escola e em outros locais
públicos, quer providenciando para que ela chegue ao conhecimento
dos membros da Associação.

3 � Quaisquer reclamações serão apresentadas ao presidente da
mesa da assembleia geral que, ouvidas as entidades referidas no
n.º 1 deste artigo, decidirá sem prejuízo de recurso para a instância
judicial competente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 115 � 19 de Maio de 200310 528-(12)

4 � A duração da votação não poderá ser inferior a quatro horas,
nem superior a 10 horas, cabendo ao presidente da mesa da assembleia
geral, ouvidas as entidades referidas nos n.os 1 e 3 anteriores, fixar o
período horário em que ela decorrerá.

ARTIGO 31.º

1 � A mesa eleitoral é constituída pela mesa da assembleia geral,
podendo as listas concorrentes designar um representante para acom-
panhar a votação.

2 � Os representantes das listas poderão apresentar as reclama-
ções que julguem pertinentes sobre o recurso da votação, cabendo à
mesa apreciá-las e sobre elas decidir.

ARTIGO 32.º

Terminada a votação, após o encerramento da assembleia de voto,
proceder-se-á à contagem dos votos atribuídos às diversas listas para
os diferentes órgãos sociais, tarefa que competirá à mesa na presença
das entidades referidas no n.º 1 do artigo 31.º

ARTIGO 33.º

1 � Contados os votos, será declarada vencedora a lista mais votada.
2 � Do acto eleitoral será lavrada acta que será assinada pela mesa

e, se assim o desejarem, pelos representantes das listas.

ARTIGO 34.º

No caso de empate de listas para qualquer órgão social, será repe-
tida a eleição apenas para esse órgão e entre as listas empatadas no
prazo máximo de 10 dias, respeitando-se as disposições estatutárias
aplicáveis.

ARTIGO 35.º

Os órgãos sociais eleitos, serão empossados pelo presidente da
assembleia geral cessante e a posse terá lugar no prazo máximo de
10 dias seguidos, imediatamente posteriores àquele em que se comple-
tou o processo eleitoral.

ARTIGO 36.º

Até à posse dos novos eleitos, os órgãos sociais cessantes conti-
nuam em funções de gestão corrente, durante um período de 30 dias,
findo o qual será convocado novo acto eleitoral. Caso não seja(m)
apresentada(s) lista(s) será nomeada em assembleia geral uma comis-
são ad hoc.

CAPÍTULO III
Dos membros

ARTIGO 37.º

São membros da Associação, todos os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos que frequentam a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos
Abade Correia da Serra, Serpa e que nela se tenham filiado.

ARTIGO 38.º

São direitos dos membros da Associação:
1) Eleger e ser eleito, para os órgãos sociais da Associação;
2) Exercer todos os direitos que por lei e pelos presentes estatutos,

lhes sejam conferidos;
3) Participar em comissões ou grupos de trabalho que, nos termos

dos presentes estatutos se venham a constituir;
4) Desenvolver, no quadro da Associação e desejavelmente em

cooperação com os seus órgãos sociais, todas as actividades conducentes
à concretização dos seus fins;

5) Solicitar aos órgãos sociais competentes, todas as informações que
reputem necessárias.

ARTIGO 39.º

São deveres dos membros da Associação:
1) Cumprir todos os deveres que por lei e pelos presentes estatutos

lhes sejam impostos;
2) Participar em todas as iniciativas que no quadro da Associação

sejam promovidas e para as quais tenham sido solicitadas;
3) Não assumirem, enquanto a ela pertencerem, atitudes e condu-

tas infundamentadas que sejam lesivas do bom nome e reputação da
Associação.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 40.º

Constituem receitas da Associação:
1) A quotização dos seus associados;
2) Os subsídios e donativos que lhe venham a ser atribuídos por

entidades públicas ou privadas.

ARTIGO 41.º

1 � O valor mínimo da quota anual é fixado pela assembleia geral.
2 � O pagamento da quota poderá ser efectuado numa única pres-

tação ou em mensalidades.
3 � Compete à direcção, nomeadamente, por intermédio do seu

tesoureiro, providenciar o pagamento da quotização.
4 � De todos os subsídios e donativos de que a Associação venha

a auferir serão obrigatoriamente feitos os correspondentes lançamen-
tos em livro próprio e passados respectivos recibos.

CAPÍTULO V

Cessão de funções

ARTIGO 42.º

1 � Os membros dos diversos órgãos sociais podem demitir-se dos
cargos para que forem eleitos, mediante envio de carta contendo tal
decisão ao presidente do órgão em que se integravam e com conhe-
cimento dos presidentes dos restantes órgãos sociais.

2 � Os membros demissionários serão substituídos nos termos
previstos nos presentes estatutos.

ARTIGO 43.º

1 � Se qualquer órgão social eleito se demitir em bloco, deverá o
presidente da mesa da assembleia geral convocar eleições par o seu
preenchimento, sendo aplicáveis a esse acto eleitoral, com as devidas
adaptações, as disposições dos presentes estatutos.

2 � Os membros eleitos nos termos do número anterior, cessam o
seu mandato simultaneamente com os dos outros órgãos sociais eleitos.

ARTIGO 44.º

1 � Por decisão unânime dos restantes componentes, poderá qual-
quer órgão social demitir algum ou alguns dos seus membros eleitos e
em efectividade de funções, desde que a sua situação seja ilegal, anti-
estatutária ou gravemente lesiva dos interesses e do bom nome da
Associação.

2 � Tal deliberação, sob pena de nulidade, será obrigatoriamente
precedida de processo escrito, em que ao visado sejam dados os mais
amplos meios de defesa, nomeadamente facultando-lhe cópia dos
documentos por ele requeridos, ouvidas as testemunhas por ele indicadas
até ao número máximo de cinco, por cada facto que lhe seja imputa-
do e promovendo a realização de todas as diligências por ele requeridas,
salvo se manifestamente dilatórias.

3 � A deliberação expulsiva será obrigatoriamente comunicada por
escrito ao elemento demitido acompanhada dos fundamentos que a
determinem.

4 � O membro demitido poderá recorrer, no prazo de 10 dias se-
guidos ao da recepção, a comunicação da sua demissão para a
assembleia geral, devendo o respectivo presidente da mesa, com a
possível urgência, convocar sessão extraordinária onde o recurso será
apreciado.

ARTIGO 45.º

1 � Qualquer membro da Associação poderá dela retirar-se, de-
vendo comunicar tal decisão por escrito ao presidente da direcção
que mandará abater o seu nome no ficheiro dos associados.

2 � O associado que, por qualquer razão deixar de pertencer à
Associação, não terá direito ao reembolso da quotização já paga, ou
qualquer percentagem sobre ela, nem à devolução de qualquer donativo
que tivesse feito à Associação, quer ele se tivesse operado através de
coisas fugíveis ou infugíveis.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 46.º

1 � Os membros dos órgãos sociais, uma vez eleitos e em exercí-
cio de funções, têm o dever de assistir e participar nas suas reuniões,
respeitar as deliberações validamente tomadas e executar empenha-
damente todas as tarefas que lhes sejam cometidas.

2 � Os membros dos órgãos sociais eleitos e em exercício de fun-
ções, assumirão todas as consequências, quer individuais, quer colecti-
vas, decorrentes da sua actuação.

ARTIGO 47.º

Todos os elementos eleitos dos órgãos sociais e pelo exercício das
suas funções, respondem quer por acção, quer por omissão, perante a
assembleia geral e serão responsáveis pessoalmente por qualquer acto
ilícito que pratiquem.
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ARTIGO 48.º

A Associação obriga-se pela assinatura de dois membros da direcção.

ARTIGO 49.º

Os presentes estatutos só poderão ser alterados em assembleia ge-
ral extraordinária para esse fim convocada e desde que nesse sentido
se pronunciem favoravelmente três quartos dos associados presentes,
bem como a dissolução, liquidação e destino dos bens sociais que se-
rão tomadas por maioria de três quartos dos votos de todos os asso-
ciados.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100569

ASAS LIVRES � ASSOCIAÇÃO DE PAIS

Alteração dos estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e natureza

1 � A Associação denomina-se Asas Livres � Associação de Pais
(AL-AP), adiante designada por Associação.

2 � A Associação é constituída por pais e encarregados de educa-
ção residentes no concelho de Torres de Bouro.

3 � A Associação constitui-se como pessoa colectiva sem visar
lucro económico.

4 � A Associação rege-se pelos presentes estatutos, pelo seu regu-
lamento interno, pelas deliberações dos seus órgãos sociais e,
subsidiariamente, pelas demais disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Duração

A Associação constitui-se por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

A Associação terá a sua sede no concelho de Terras de Bouro, em
instalações a determinar pelos associados, funcionando provisoriamente
na residência do presidente da comissão instaladora, até às primeiras
eleições dos órgãos sociais.

ARTIGO 4.º

Finalidade

A Associação visa a defesa e a promoção dos interesses dos seus
associados em tudo quanto respeita à educação e ensino do seus filhos
e educandos que sejam alunos da educação pré-escolar ou dos ensinos
básico ou secundário, público, particular ou cooperativo.

ARTIGO 5.º

Receitas

São receitas próprias da Associação, as quotas, doações, subsídios e
outras que a assembleia geral resolva criar ou aceitar.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da Associação, é assegurada por órgãos pró-
prios, que se orientem pelos princípios definidos no n.º 4 do artigo 1.º
do capítulo I

2 � São órgãos de administração da Associação, os seguintes:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

CAPÍTULO II

Órgãos

SECÇÃO I

ARTIGO 7.º

Assembleia geral � definição e composição

1 � A assembleia geral é o órgão deliberativo da Associação.
2 � A Assembleia geral é constituída por todos os associados no

pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � Haverá simultaneamente três suplentes, que se tornarão efec-
tivos à medida que se derem vagas e pela ordem em que tiverem sido
eleitos.

ARTIGO 9.º

Competências

1 � Á assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir os órgãos da Associação;
b) Aprovar o plano anual de actividades da Associação;
c) Aprovar o relatório e contas anual da Associação, depois de

ouvido o parecer do conselho fiscal;
d) Decidir sobre as quotizações dos associados;
e) Decidir sobre as propostas apresentadas pela direcção, conselho

fiscal ou por qualquer associado;
f) Retirar a qualidade de associado a quem viole com gravidade as

disposições dos estatutos, do regulamento e demais legislação aplicável;
g) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei

e no regulamento da Associação.
2 � No desempenho das suas funções, a assembleia geral tem a

faculdade de requerer aos restantes órgãos, as informações necessárias
para realizar com eficácia o acompanhamento e a avaliação do funcio-
namento da Associação, e lhes dirigir recomendações com vista aos
objectivos traçados pela da Associação.

ARTIGO 10.º

Reunião da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente, uma vez por tri-
mestre e extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo presi-
dente da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa, a requerimento
por um terço dos associados, por solicitação do presidente da direc-
ção ou por solicitação do presidente do conselho fiscal.

2 � As convocatórias devem ser feitas por aviso postal com a
antecedência mínima de oito dias, e delas deverão constar a data, a
hora, o local e ordem de trabalhos.

3 � Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade
dos associados, a assembleia geral funcionará em segunda convoca-
ção, meia hora mais tarde, com qualquer número de associados.

4 � Todas as deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria dos presentes, excepto para a dissolução da Associação ou
alteração dos seus estatutos, em que é obrigatória a maioria de, res-
pectivamente, três quartos do número total dos associados ou três
quartos do número dos associados presentes.

5 � A responsabilidade é colectiva, salvo declaração de voto ex-
pressa em contrário, e transcrita em acta.

SECÇÃO II

Direcção

ARTIGO 11.º

Definição

A direcção é o órgão representativo e executivo da Associação.

ARTIGO 12.º

Composição

1 � A direcção é constituída por um presidente e dois vice-presi-
dentes.

2 � Haverá simultaneamente três suplentes, que se tornarão efecti-
vos à medida que se derem vagas e pela ordem em que foram eleitos.

ARTIGO 13.º

Competências

1 � Compete à direcção:
a) Administrar a Associação;
b) Representar a Associação em juízo e fora dele;
c) Elaborar o plano anual de actividades da Associação e submetê-

lo à aprovação da assembleia geral;
d) Elaborar o relatório e contas da Associação e submetê-los à

aprovação da assembleia geral;
e) Fornecer aos associados informações regulares da actividade da

Associação;
f) Admitir associados, aceitar a sua demissão e propor à assembleia

geral a sua exclusão;
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g) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei
e no regulamento da Associação.

ARTIGO 14.º

Reunião da direcção

1 � A direcção reúne ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente, sempre que seja convocada pelo presidente, por sua
iniciativa ou a requerimento de qualquer dos vice-presidentes.

2 � As deliberações são tomadas por maioria; em caso de empate,
o presidente tem voto de qualidade.

3 � A responsabilidade é colectiva, salvo declaração de voto ex-
pressa em contrário e transcrita em acta.

4 � A Associação só pode realizar despesa e pagamentos com a
assinatura do presidente e de um dos vice-presidentes.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 15.º

Definição

1 � O conselho fiscal é o órgão de fiscalização dos actos da direcção.

ARTIGO 16.º

Composição

1 � O conselho fiscal compõe-se de três membros, sendo um pre-
sidente, um secretário e um relator.

2 � Haverá simultaneamente três suplentes, que se tornarão efec-
tivos à medida que se derem vagas pela ordem em que tiverem sido
eleitos.

ARTIGO 17.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Examinar e fiscalizar todos os livros da direcção;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas de exercício anual da direcção;
c) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei

e no regulamento da Associação.

ARTIGO 18.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reúne ordinariamente, uma vez por trimes-
tre e extraordinariamente sempre que o presidente o convoque, por
sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros
do conselho fiscal.

SECÇÃO IV

Eleições dos órgãos sociais

ARTIGO 19.º

1 � As eleições são por sufrágio secreto e presencial.
2 � A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal são

eleitos por listas em reunião da assembleia geral.
3 � As listas concorrentes deverão ser subscritas pelos candidatos.
4 � A apresentação das listas vai desde os oito dias anteriores à

realização da reunião da assembleia geral para o acto eleitoral, até ao
início dessa mesma reunião.

5 � Antes de se iniciar a votação, as listas concorrentes são
divulgadas e afixadas no local da reunião da assembleia geral.

6 � A eleição é por maioria dos votos considerados válidos.
7 � Se após o escrutínio houver duas ou mais listas com maior

número de votos empatadas, proceder-se-á, de imediato, a nova vo-
tação entre essas listas.

8 � Haverá lugar a eleições quando:
a) Cesse o mandato dos órgãos sociais;
b) Qualquer dos órgãos sociais, esgotados os respectivos membros

suplentes, ficar reduzido em menos de 50% dos seus membros efectivos.

ARTIGO 20.º

Mandato

O mandato dos órgãos eleitos é de três anos.

ARTIGO 21.º

Publicidade dos actos

1 � De todas as reuniões dos órgãos sociais da Associação, serão
lavradas as respectivas actas.

2 � Cada um dos órgãos da Associação terá o seu livro de actas
aberto e encerrado pelo respectivo presidente de cada um dos órgãos.

3 � Todos os livros da Associação e demais documentação esta-
rão ao dispor de qualquer associado para consulta.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 22.º

Regulamento

Após as primeiras eleições para os órgãos sociais, a direcção elabo-
ra um projecto de regulamento, que submeterá à aprovação da
assembleia geral, no primeiro trimestre do mandato.

ARTIGO 23.º

Regimentos

Os órgãos sociais elaborarão os seus regimentos no primeiro mês
dos seus mandatos.

ARTIGO 24.º

Federação com organizações congéneres

Por deliberação da assembleia geral, a Associação poderá federar-
-se com associações congéneres a nível local, regional, nacional ou
internacional.

ARTIGO 25.º

Em caso de dissolução da Associação, salvo deliberação em contrá-
rio da assembleia geral, os seus bens reverterão a favor de associação
ou associações congéneres do mesmo Agrupamento de Escolas Vale
do Homem ou, na sua inexistência, reverterão a favor do mesmo
agrupamento.

ARTIGO 26.º

Disposições transitórias

1 � As primeiras eleições realizar-se-ão entre o mês de Agosto e
Setembro do ano de 2002.

2 � Até à realização das primeiras eleições, a Associação será gerida
por uma comissão instaladora, constituída por três associados a ele-
ger na reunião constitutiva da Associação e que assumirá as compe-
tências definidas para a direcção da Associação, até à instalação dos
órgãos sociais da Associação, previstos nestes estatutos.

ARTIGO 27.º

Os casos omissos serão resolvidos pela direcção, sujeitando-se à
posterior ratificação da assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100571

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA N.º 12 DO 1.º CEB

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico n.º 12 � Pedrulha, também designada por
APEE n.º 12, congrega e representa pais e encarregados de educação
da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico n.º 12 � Pedrulha.

ARTIGO 2.º

A APEE n.º 12, é uma instituição sem fins lucrativos, com dura-
ção ilimitada, que se rege pelos presentes estatutos e nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEE n.º 12, tem a sua sede social na Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico n.º 12 � Pedrulha, na freguesia de Santa Cruz, conce-
lho de Coimbra.

ARTIGO 4.º

A APEE n.º 12, exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa.
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ARTIGO 5.º

São fins da APEE n.º 12:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais e

encarregados de educação, possam cumprir a sua missão de educadores;
b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade

do aluno;
c) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova

os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APEE n.º 12:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

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

e colaboração entre todos os membros da Escola;
c) Promover e cooperar em iniciativas da Escola, sobretudo na área

escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Promover o estabelecimento de relações com outras associa-

ções similares ou outras estruturas representativas, visando a repre-
sentação dos seus interesses junto do Ministério da Educação:

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APEE n.º 12, os pais e encarregados de educação
dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

APEE n.º 12;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da APEE n.º 12;
c) Utilizar os serviços da APEE n.º 12, para a resolução dos pro-

blemas relativos aos seus fins ou educandos, dentro do âmbito defini-
tivo no artigo 5.º;

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEE n.º 12.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da APEE n.º 12;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem elegidos;
d) Pagar as quotas que forem fixadas.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação, cujos filhos deixem de estar

matriculados na Escola;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas no prazo que lhes venha a

ser comunicado.

CAPÍTULO III
Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da APEE n.º 12:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho executivo e
o conselho fiscal, são eleitos anualmente por sufrágio directo e secre-
to pelos associados que componham a assembleia geral.

ARTIGO 13.º

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

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 14.º

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

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

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária do primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e contas e para eleição dos órgãos sociais.

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

ARTIGO 16.º

A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associa-
dos, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerência;
e) Apreciar e votar a integração da APEE n.º 12, em federações e

ou confederações de associações similares;
f) Dissolver a APEE n.º 12;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.

SECÇÃO II

Do conselho executivo

ARTIGO 19.º

A APEE n.º 12, será gerida por um conselho executivo, consti-
tuído por cinco associados:

a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um tesoureiro;
d) Um secretário;
e) Um vogal.

ARTIGO 20.º

O conselho executivo reunirá mensalmente e sempre que o presi-
dente ou a maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho executivo:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEE n.º 12;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APEE n.º 12;
d) Submeter à assembleia geral o relatório das actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APEE n.º 12;
f) Propor à assembleia geral, o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por três associados:
a) Um presidente;
b) Dois vogais.

ARTIGO 23.º

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

a conformidade estatutárias dos actos da direcção.
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ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APEE n.º 12:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.

ARTIGO 26.º

A APEE n.º 12, só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória ao do presidente ou do tesou-
reiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APEE n.º 12, serão obrigatoria-
mente depositadas num estabelecimento bancário em conta própria
da Associação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APEE n.º 12, depois de satis-
feito o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a
assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da APEE n.º 12, principia em 1 de Outubro e termina
em 30 de Setembro.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela APEE n.º 12 e a
primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma
comissão instaladora constituída por cinco dos sócios fundadores.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100572

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

DO BAIXO BARROSO

Estatutos

ARTIGO 1.º

Definição

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso, adiante designada por
Associação, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída pelos
pais e encarregados de educação dos alunos das escolas que integram
o Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso, situada no concelho de
Montalegre.

ARTIGO 2.º

Sede e duração da Associação

A Associação constitui-se por tempo indeterminado e terá a sua
sede na Escola EB2,3/S do Baixo Barroso, sita na freguesia da Venda
Nova, concelho de Montalegre.

ARTIGO 3.º

Objectivos da Associação

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

quanto respeita à educação e ensino dos seus educandos;

b) Participar no processo de inovação permanente do nosso siste-
ma educativo no sentido da melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem e da sua crescente adequação às características da so-
ciedade actual;

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

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

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

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

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

educação aos níveis concelhio, regional e nacional.

ARTIGO 4.º

Funcionamento da Associação

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

ARTIGO 5.º

Do direito de inscrição

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

ARTIGO 6.º

Da admissão

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

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

3 � Podem ser admitidos como sócios honorários, pessoas singu-
lares ou colectivas.

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

ARTIGO 7.º

Direitos dos sócios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

directivos e de fiscalização da Associação.

ARTIGO 8.º

Deveres dos sócios

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

penhar com zelo os cargos para que for eleito, quando os tenha aceite;
c) Agir solidariamente na defesa dos interesses da Associação;
d) Pagar com regularidade as quotas, nos prazos e condições regu-

lamentados pela assembleia geral;
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e) Prestar toda a colaboração que lhe for solicitada pelos corpos
gerentes, na medida das suas possibilidades;

f) Contribuir para fundos que venham a ser criados;
g) Acatar as decisões da direcção e da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Cessação da qualidade de associado

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

ARTIGO 10.º

Órgãos da Associação

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

e encarregados de educação dos vários estabelecimentos de ensino do
agrupamento.

ARTIGO 11.º

Constituição da assembleia geral

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

ARTIGO 12.º

Competências da assembleia geral

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

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

relatório e contas;
d) Aprovar a filiação ou a desfiliação da Associação em organiza-

ções locais, regionais, nacionais ou internacionais, cujo carácter e
âmbito possa contribuir para a concretização dos objectivos da Asso-
ciação;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 13.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano
até 30 dias depois do início do ano lectivo para aprovação do relató-
rio e contas do ano anterior e eleição de novos órgãos sociais, que
será facultado aos associados nos cinco dias antecedentes e nos últi-
mos 30 dias do ano lectivo, para aprovação do plano de actividades
e orçamento do ano seguinte.

2 � A assembleia reúne extraordinariamente:
a) Sempre que for convocada pela direcção;
b) Quando convocada pelo conselho fiscal;
c) A requerimento apresentado no mínimo por 20 sócios no pleno

uso dos seus direitos que nesse caso indicarão a respectiva ordem de
trabalhos;

d) Quando requerida ao presidente por qualquer dos órgãos de ges-
tão da Escola e com uma antecedência de oito dias.

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

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

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

ARTIGO 14.º

Competências do presidente da assembleia geral

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

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

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

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

tos pelos membros suplentes das respectivas listas;

ARTIGO 15.º

Competências do secretário da mesa da assembleia geral

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

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

das assembleias.

ARTIGO 16.º

Constituição da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos eleitos pelos
sócios: um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesou-
reiro e um vogal.

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

3 � Os restantes elementos da direcção, nas suas faltas e impedi-
mentos temporários serão substituídos por outros membros da direc-
ção por designação do presidente.

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

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

ARTIGO 17.º

Competências da direcção

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

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

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

as contas, com o parecer do conselho fiscal à apreciação da assembleia
geral;

e) Elaborar os planos de actividades e os orçamentos anuais e
submetê-los à apreciação do conselho fiscal e da assembleia geral;

f) Elaborar os regulamentos necessários à organização e utilização
dos serviços;

g) Propor à assembleia geral o montante da quota a pagar pelos
sócios;

h) Dar execução, a todas as deliberações da assembleia geral;
i) Celebrar acordos de cooperação com os serviços oficiais ou as-

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

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

tos que importem a realização de despesas.

ARTIGO 18.º

Responsabilidade dos membros da direcção

Os membros da direcção, respondem solidariamente pelas faltas ou
irregularidades cometidas no exercício das suas funções, exceptuando
aqueles que contra as mesmas hajam reclamado e que expressamente
tenham votado contra a deliberação ou que, não tendo assistido à
reunião em que a mesma foi tomada, contra ela manifestem oposição
na primeira reunião seguinte em que participem.
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ARTIGO 19.º

Funcionamento da direcção

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

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

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

ARTIGO 20.º

Competências do presidente da direcção

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

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

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

c) Delegar as suas funções ou parte delas, quando necessário ou
conveniente para o bom andamento dos trabalhos, ao vice-presiden-
te ou ao secretário;

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

ARTIGO 21.º

Competências do vice-presidente da direcção

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

poderes a ele inerentes;
c) Coadjuvar o presidente e coordenar as tarefas que, por delibera-

ção da direcção e sob proposta do presidente, lhe sejam confiadas.

ARTIGO 22.º

Competências do secretário da direcção

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

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

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

ARTIGO 23.º

Competências do tesoureiro

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

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

c) Transmitir continuadamente à direcção, a situação económica
da Associação e a situação de cobrança de quotas, preparar a organi-
zação do relatório de contas e a elaboração do orçamento para o ano
imediato a ser apresentado pela direcção.

ARTIGO 24.º

Conselho fiscal

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

2 � O presidente é substituído nos seus impedimentos pelo secre-
tário que, por sua vez, é substituído pelo vogal e este pelo vogal su-
plente.

ARTIGO 25.º

Competências do conselho fiscal

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

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

b) Zelar pelo funcionamento dos estatutos em vigor;

c) Assistir às reuniões da direcção, quando julgar necessário, sem
direito a voto;

d) Proceder, sempre que o entenda conveniente, a exames à con-
tabilidade, podendo para o efeito exigir a exibição de todos os docu-
mentos necessários e verificar a documentação da tesouraria;

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

ARTIGO 26.º

Funcionamento do conselho fiscal

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

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

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

ARTIGO 27.º

Eleições

1 � A eleição para os corpos gerentes da Associação, será feita
por listas de candidatos a membros dos três órgãos da Associação,
votadas por escrutínio secreto, para um mandato de dois anos.

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 28.º

Extinção e dissolução

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

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

ARTIGO 29.º

Fundos

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

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

recção;
e) E outros apoios.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100574

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA E.B.1 DO OUTEIRO DE ARRIFANA

Estatutos

CAPÍTULO I

Constituição, denominação e sede

ARTIGO 1.º

Os pais e encarregados de educação dos alunos da Escola E.B.1 do
Outeiro de Arrifana, reunidos em assembleia, no dia 8 de Outubro de
2001, decidem organizar-se em associação, devendo esta reger-se pelos
presentes estatutos, pelo regulamento interno e ainda, nos casos
omissos, pela lei geral e em particular, pela lei das associações.
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ARTIGO 2.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e En-
carregados de educação da Escola E.B.1 do Outeiro de Arrifana.

ARTIGO 3.º

A sua sede fica instalada na Escola E.B.1 do Outeiro, em Arrifana,
concelho de Santa Maria da Feira.

CAPÍTULO II

Natureza e fins

ARTIGO 4.º

1 � Esta Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com
duração indeterminada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades dentro de um espí-
rito de total independência e não subordinação a quaisquer ideologias
políticas ou religiosas.

ARTIGO 5.º

1 � Os seus fins visam a efectiva participação dos pais e encarre-
gados de educação, nas tarefas educativas da Escola, em estreita cola-
boração com os seus órgãos de gestão.

2 � A regulamentação complementar será elaborada e sujeita à
aprovação da assembleia geral.

3 � O objectivo prioritário da regulamentação complementar vi-
sará:

a) O funcionamento e actuação da Associação na Escola;
b) Formas superiores de associativismo com os mesmos fins.

CAPÍTULO III

Dos sócios, direitos e deveres, admissão e demissão

ARTIGO 6.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E.B.1 do
Outeiro de Arrifana é constituída por:

a) Sócios efectivos;
b) Sócios beneméritos;
c) Sócios honorários.
1 � São sócios efectivos, os pais e encarregados de educação dos

alunos que frequentam a Escola E.B.1 do Outeiro de Arrifana, desde
que inscritos na Associação.

2 � São sócios beneméritos todos os pais e encarregados de educa-
ção que continuem a pagar as quotas para além do abandono da Esco-
la por parte dos seus filhos ou educandos.

3 � São sócios honorários todos os indivíduos ou pessoas colecti-
vas que embora não paguem quotas, contribuam para o incremento
da tarefa educativa da Escola e das actividades da Associação, pro-
postas pela direcção e aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

São direitos comuns dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Participar em grupos de trabalho e colaborar por quaisquer ou-

tros meios nas actividades da Associação;
c) Propor aos órgãos sociais iniciativas que entendam poder con-

tribuir para os objectivos da Associação;
d) Requerer a intervenção da direcção junto dos órgãos de gestão

da Escola, para a proposição e estudo de assuntos que digam respeito
aos problemas de educação, gerais e particulares;

e) Examinar na sede, a escrita e contas da Associação, nas condi-
ções e prazos estabelecidos pela direcção;

f) Ser informados das actividades da Associação, podendo solicitar
esclarecimentos à direcção, sempre que o desejem;

g) Os associados efectivos poderão votar, eleger e ser eleitos para
os órgãos sociais da Associação e pedir a convocação extraordinária
da assembleia geral;

h) Os sócios honorários e beneméritos, gozarão das mesmas rega-
lias dos sócios efectivos, exceptuando o direito de voto e de eleger e
ser eleitos.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Colaborar por todos os meios ao seu alcance nas actividades da

Associação;
b) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos

e as tarefas de que sejam incumbidos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e o regulamento interno;

d) Pagar a quota no prazo e pela forma regulamentar, com excep-
ção dos declarados isentos;

e) Comunicar à direcção a mudança de residência.

ARTIGO 9.º

A admissão dos associados efectua-se mediante o preenchimento e
entrega do boletim de inscrição, bem como do pagamento da quota
em vigor.

ARTIGO 10.º

Perde-se o direito à qualidade de associado:
a) Automaticamente por transferência ou abandono da Escola por

parte dos educandos salvo o disposto no n.º 2 do artigo 6.º;
b) Por actividades lesivas dos interesses e do bom nome da Asso-

ciação, apreciadas em assembleia geral, por proposta da direcção;
c) Por falta de pagamento da quota, no prazo regulamentar;
d) A pedido do próprio, por escrito.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

Assembleia geral � constituição, funcionamento
e competências

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios efecti-
vos, no pleno gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por quatro elementos
efectivos, presidente, vice-presidente e dois secretários.

3 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano lectivo.
4 � A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Quando convocada pelo seu presidente;
b) Quando requerida pela direcção;
c) Quando requerida por um quarto dos associados.
5 � Compete à assembleia geral:
a) Eleger os membros dos órgãos sociais;
b) Decidir do valor da quota a pagar pelos associados;
c) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
d) Apreciar e votar legislação complementar;
e) Discutir e deliberar sobre as actividades da Associação;
f) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
g) Autorizar a integração da Associação em federações ou organis-

mos congéneres.

ARTIGO 13.º

Direcção � constituição e competências

1 � A direcção é composta por cinco elementos efectivos e dois
suplentes: presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, vogal,
primeiro e segundo vogais suplentes.

2 � Na primeira reunião os membros eleitos para a direcção esco-
lherão entre si os cargos directivos.

3 � À direcção compete fazer o necessário para que sejam inte-
gralmente cumpridas as finalidades da Associação, de acordo com os
artigos 4.º e 5.º, competindo-lhe mais:

a) Gerir os bens da Associação;
b) Apresentar à assembleia geral, o relatório e contas anuais, para

discussão e aprovação;
c) Representar a Associação e defender aos seus objectivos;
d) Informar os órgãos de gestão da Escola acerca das deliberações

tomadas em reunião dos órgãos sociais.

ARTIGO 14.º

Conselho fiscal � composição, funcionamento
e competências

1 � O conselho fiscal é composto por três elementos efectivos e
um suplente: presidente, relator, vogal e um suplente.

2 � O conselho fiscal tem por função sistemática a análise das
contas e documento de suporte da contabilidade da Associação, que
poderá apreciar e analisar, sempre que o entenda, e reunirá quando
for convocado pelo seu presidente e obrigatoriamente para dar pare-
cer sobre o relatório e contas, que a direcção apresentará anualmen-
te, no final do exercício, à assembleia geral, bem como sobre o plano
de actividades a submeter pela direcção a este órgão.
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ARTIGO 15.º

Da duração do mandato dos órgãos sociais

Os órgãos sociais serão eleitos em assembleia geral eleitoral, pelo
período de um ano.

CAPÍTULO V
Das receitas da Associação

ARTIGO 16.º

As receitas da Associação serão constituídas por:
a) Quotas dos associados;
b) Donativos ou quaisquer outros rendimentos que lhe advenham.

CAPÍTULO VI
Sobre a dissolução da Associação

ARTIGO 17.º

1 � A dissolução da Associação de Pais e Encarregados de Educa-
ção, decorrerá quando a Escola for extinta.

2 � Em caso dissolução, a assembleia geral determinará o destino
a dar aos bens da Associação e designará os seus liquidatários.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100576

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO E JARDIM DE INFÂNCIA

DE ESPINHAÇO, AVINTES, VILA NOVA DE GAIA

Estatutos � alteração

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola do Ensino Básico e Jardim de Infância
de Espinhaço, Avintes, Vila Nova de Gaia, e tem sede na Escola.

ARTIGO 2.º

Fins e âmbito de acção

1 � A Associação tem como finalidade essencial assegurar a efec-
tiva participação dos pais e encarregados de educação na tarefa
educativa da Escola, num processo de estreita colaboração com o seu
corpo docente.

2 � A Associação dinamizará iniciativas de complemento curricular
e, designadamente, a ocupação de tempos livres dos alunos da Escola,
numa perspectiva do desenvolvimento integral da criança.

ARTIGO 3.º

Independência e neutralidade

1 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardando
sempre a sua independência de qualquer organização oficial ou privada.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neutra-
lidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa, procuran-
do assegurar que a educação dos filhos ou educandos se processe se-
gundo as normas do direito natural universalmente aceite.

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � Dos associados da Associação todos os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola que, na Associação se filiem.

2 � Será considerado associado cada pai(mãe) ou encarregado(a)
de educação filiado, tenha um ou mais educandos na Escola.

ARTIGO 5.º

Dos corpos sociais

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

Todos os órgãos são eleitos anualmente em assembleia geral ordi-
nária no início de cada ano lectivo.

ARTIGO 6.º

Da mesa da assembleia

A mesa da assembleia geral será constituída por três elementos
eleitos em assembleia geral: um presidente e dois secretários.

ARTIGO 7.º

Da direcção

1 � A direcção é constituída por cinco elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente, um secretário, um tesoureiro e dois
vogais.

2 � Cada uma das escolas deverá estar representada a nível da
direcção.

3 � Os membros da direcção distribuirão entre si, os respectivos
cargos na primeira reunião após a eleição.

4 � As reuniões da direcção terão uma periodicidade mínima mensal.
5 � Poderão ser eleitos suplentes para a direcção.

ARTIGO 8.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três elementos eleitos em
assembleia geral: um presidente e dois vogais.

2 � As reuniões terão a periodicidade trimestral.

ARTIGO 9.º

Da responsabilidade

1 � A Associação obriga-se pela assinatura conjunta de dois mem-
bros da direcção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente ou a de
quem, ao abrigo do regulamento interno da Associação o substitua em
caso de impedimento.

2 � Os cheques deverão ser assinados por duas ou três assinaturas
da direcção, sendo obrigatoriamente uma do presidente ou do tesou-
reiro.

ARTIGO 10.º

Meios financeiros

As receitas da Associação são constituídas pelas quotizações dos
sócios a fixar pela assembleia geral, por subsídios e donativos oficiais
e particulares que eventualmente lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 11.º

Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem omis-
sos a Associação rege-se pela legislação geral em vigor.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000100577

UDIPSS-SETÚBAL � UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SETÚBAL

Constituição de associação

No dia 23 de Março de 2003, pelas 17 horas e 30 minutos, na
Avenida de Miguel Bombarda, 36, 9.º, ABC, em Lisboa, perante mim,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, notário, do 4.º Cartório
Notarial de Lisboa, compareceram como outorgantes:

1.º José Marques Fernandes Canteiro, casado, natural da freguesia
de Seixo de Gatões, concelho de Montemor-o-Velho, residente na Rua
de José Carlos de Melo, 162, 3.º, direito, no Laranjeiro, Almada,
contribuinte fiscal n.º 106669443, que outorga em nome e represen-
tação, com poderes para o acto, da associação denominada Centro
Comunitário de Promoção Social do Laranjeiro � Feijó, instituição
particular de solidariedade social, com sede na Rua de José Estêvão
Coelho de Magalhães, freguesia de Feijó, concelho de Almada, pessoa
colectiva n.º 501109137, conforme verifiquei por acta n.º 217 da
identificação da associação, que arquivo;

2.º José Manuel Soares de Matos, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Odivelas, concelho de Loures, residente na Praceta de Oli-
veira Martins, 13, rés-do-chão, esquerdo, Feijó, contribuinte fiscal
n.º 145837688, que outorga na qualidade de presidente da direcção,
com poderes para o acto, em nome e representação da Associação,
denominada Associação Centro Jovem Tejo, instituição particular de
solidariedade social, com sede no Páteo Albers, 14, freguesia e conce-
lho do Barreiro, pessoa colectiva n.º 502299398, conforme verifi-
quei por acta n.º 50 da identificada associação, que arquivo;

3.º Manuel Jorge Bento, casado, natural da freguesia de Alcaravela,
concelho do Sardoal, residente na Rua de Francisco Vieira de Almeida,
18, 1.º, direito, Cova da Piedade, Almada, contribuinte fiscal
n.º 118590049, que outorga na qualidade de vice-presidente da direc-
ção, com poderes para o acto, em nome e representação da funda-
ção, denominada Centro Paroquial de Bem Estar Social da Cova da
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Piedade, instituição particular de solidariedade social, com sede no
Bairro de Nossa Senhora da Piedade, freguesia da Cova da Piedade,
concelho de Almada, pessoa colectiva n.º 500867712, conforme ve-
rifiquei por acta n.º 494 da identificada fundação, que arquivo;

4.º António Pires Morgado Belo, casado, natural da freguesia e
concelho de Castelo Branco, residente na Avenida de D. Nuno Álva-
res Pereira, 70, 7.º, direito, em Almada, contribuinte fiscal
n.º 101235860, que outorga em nome e representação, com poderes
para o acto da associação, denominada Centro Social Paroquial de
Cristo Rei, instituição particular de solidariedade social, com sede na
Rua do Ermida (Igreja do Pragal), freguesia do Pragal, concelho de
Almada, pessoa colectiva n.º 501723374, conforme verifiquei por acta
n.º 78, da identificada associação, que arquivo, bem como em nome e
representação, com poderes para o acto, da associação, denominada
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Cacilhas, instituição parti-
cular de solidariedade social, com sede na Rua de Trindade Coelho,
18, freguesia de Cacilhas, concelho de Almada, pessoa colectiva
n.º 501785779, conforme verifiquei pela acta n.º 53 da identificada
associação, que arquivo;

5.º Orlando Correia Vidal, casado, natural da freguesia de Sesimbra
(Santiago), concelho de Sesimbra, residente na Rua de Miguel Torga,
32, Quintola, Sesimbra, contribuinte fiscal n.º 106982796, que outor-
ga em nome e representação, com poderes para o acto, da associação
denominada Externato de Santa Joana, instituição particular de soli-
dariedade social, com sede na Rua de Amália Monteiro Caldeira, 9,
freguesia de Santiago, concelho de Sesimbra, pessoa colectiva
n.º 501393234, conforme verifiquei por acta n.º 13 da identificada
associação, que arquivo;

6.º José Navarro Lopes Gemas, casado, natural da freguesia de Vila
Verde de Ficalho, concelho de Serpa, residente na Estrada Nacional
n.º 119, 80, 1.º, em São Francisco, contribuinte fiscal n.º 183834879,
que outorga na qualidade de presidente da direcção, com poderes para
o acto, em nome e representação da Fundação, denominada Funda-
ção João Gonçalves Júnior, instituição particularidade de solidarieda-
de social, com sede no Largo de São João, 25, freguesia e concelho de
Alcochete, pessoa colectiva n.º 500847762, conforme verifiquei por
acta n.º 48 da identificada Fundação, que arquivo;

7.º José Martins Amaral, casado, natural da freguesia de Rendo,
concelho de Sabugal, residente na Rua do Capitão Tenente Oliveira e
Carmo, 47, 2.º, esquerdo, em Santo André, contribuinte fiscal
n.º 133615790, que outorga em nome e representação, com poderes
para o acto, da pessoa colectiva religiosa, denominada Centro Social
e Paroquial de Santo André, instituição particular de solidariedade
social, com sede na Avenida da Escola dos Fuzileiros Navais, 1, X,
freguesia de Santo André, concelho do Barreiro, pessoa colectiva
n.º 501410562, conforme verifiquei por acta n.º 65 da identificação
pessoa colectiva religiosa, que arquivo;

8.º Guilherme José de Abreu Bettencourt, casado, natural de
Moçambique, residente na Rua de Lúcio Borges da Costa, lote 20, 5.º,
B, em Palmela, contribuinte fiscal n.º 119795205, que outorga em
nome e representação, com poderes para o acto, da associação, de-
nominação Centro Social de Palmela, instituição particular de solida-
riedade social, com sede na Rua de Heliodoro Salgado, freguesia e
concelho de Palmela, pessoa colectiva n.º 501129235, conforme
verifiquei por acta n.º 20 da identificada associação, que arquivo;

9.º António Albino Alpendre dos Santos Sousa, casado, natural da
freguesia de Setúbal (Santa Maria da Graça), concelho de Setúbal, resi-
dente na Avenida de Guerra Junqueiro, 3, Quinta do Anjo, contribuinte
fiscal n.º 132368277, que outorga em nome e representação, com
poderes para o acto, da associação, denominada Centro Social de
Quinta do Anjo, instituição particular de solidariedade social, com sede
na Rua de Venâncio da Costa Lima, 138, freguesia de Quinta do Anjo,
concelho de Palmela, pessoa colectiva n.º 501437606, conforme
verifiquei por acta n.º 25 da identificada associação, que arquivo;

10.º Carlos Marques Taleço, casado, natural da freguesia de Pinhal
Novo, concelho de Palmela, residente na Rua de São Francisco Xavier,
70, Pinhal Novo, contribuinte fiscal n.º 119875233, que outorga na
qualidade de presidente da direcção, com poderes para o acto, em nome
e representação da associação, denominada Centro de Ocupação In-
fantil, instituição particular de solidariedade social, com sede na Ave-
nida de Zeca Afonso, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela,
pessoa colectiva n.º 501078649, conforme verifiquei por acta n.º 84 da
identificada associação, que arquivo;

11.º José da Silveira Salvador, casado, natural da freguesia de Tocha,
concelho de Cantanhede, residente na Quinta das Pegarias, Poços, CCI
7602, em Palmela, contribuinte fiscal n.º 150004834, que outorga na
qualidade de presidente do conselho de administração, com poderes
para o acto, em nome e representação da Fundação, denominada
Fundação Robert Kalley, instituição particular de solidariedade social,
com sede na Azinhaga dos Carvalhos, freguesia e concelho de Palmela,
pessoa colectiva n.º 502332395, conforme verifiquei por acta n.º 75 da
identificada Fundação, que arquivo;

12.º Júlio Ferreira do Vale, solteiro, natural da freguesia e concelho
de Rio Maior, residente na Rua da Cidade de Évora, 3, 3.º, direito, em
Corroios, contribuinte fiscal n.º 118588508, que outorga na qualidade
de presidente da direcção, com poderes para o acto, em nome e re-
presentação da pessoa colectiva religiosa, denominada Centro Paro-
quial Bem Estar Social de Corroios, Miratejo e Vale de Milhaços,
instituição particular de solidariedade social, com sede na freguesia de
Miratejo, concelho do Seixal, pessoa colectiva n.º 501226001, con-
forme verifiquei por acta n.º 338 da identificada pessoa colectiva re-
ligiosa, que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 120359, de 16 de Outubro de 2000,
emitido pela Marinha Portuguesa, 6791293, de 9 de Outubro de 2000,
410585, de 22 de Julho de 1998, 661913, de 6 de Junho de 1997,
370567, de 10 de Outubro de 2000, 8622356, de 21 de Setembro de
1999, 2584560, de 18 de Dezembro de 1995, 7578318, de 17 de
Outubro de 2001, 4555559, de 19 de Maio de 1997, 2057650, de
24 de Janeiro de 1995, 414320, de 4 de Setembro de 2001 e 5581562,
de 20 de Julho de 2001, todos emitidos pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, na invocada qualidade, foi dito que, entre si
constituem uma associação, sob a denominação de UDIPSS-
SETÚBAL � União Distrital das Instituições Particulares de Solida-
riedade Social de Setúbal, com sede na Rua de Alves da Silva, 41, em
Setúbal, tendo por objecto promover e coordenar acções que visem o
reforço da cooperação e do intercâmbio interinstitucional, a interajuda
e o conhecimento recíproco das instituições; organizar serviços e
acções de apoio às associadas, nomeadamente, aos seus dirigentes,
voluntários e trabalhadores, nos domínios da formação, informação e
racionalização de recursos, que se irá regular pelas cláusulas constantes
do documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, que fica anexo à presente escritura e cujo con-
teúdo declaram conhecer e aceitar, pelo que dispensam a sua leitura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, natureza e fins

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A UDIPSS-SETÚBAL � União Distrital das Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social de Setúbal, abreviadamente designada
pela sigla UDIPSS-SETÚBAL, ou, ainda por União Distrital, criada
em assembleia geral das instituições do distrito de Setúbal, realizada
em Setúbal, em 26 de Novembro de 2001, tem a sua sede na Rua de
Alves da Silva, 41, 2900 Setúbal e, rege-se pelas disposições legais
aplicáveis e pelo disposto nos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

Filiação e cooperação

A UDIPSS-SETÚBAL é constituída, nessa data, pelas instituições
do distrito de Setúbal, filiadas na União das Instituições Particulares
de Solidariedade Social � Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade, com sede no Porto. A filiação da UDIPSS-SETÚBAL,
na Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, visará
facilitar a desejável cooperação entre as partes e favorecer a dinâmi-
ca de contactos, sempre que possível ou necessário.

Por outro lado, consubstanciará a representação de uma realidade
distrital, a nível nacional.

ARTIGO 3.º

Natureza, âmbito e princípios organizativos

A UDIPSS-SETÚBAL é uma união de base local das Instituições
particulares de solidariedade social, com âmbito distrital, prossegue
fins não lucrativos, durará por tempo indeterminado e no desenvol-
vimento das suas actividades, rege-se por princípios de democrati-
cidade, de representatividade e decentralização.

ARTIGO 4.º

Fins

A União Distrital é a expressão organizada da cooperação entre as
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), sediadas no
distrito de Setúbal, visando proteger o quadro de valores éticos e filo-
sóficos que lhes é comum e tem como objecto promover e coordenar
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acções que visem o reforço da cooperação e do intercâmbio
interinstitucional, a interajuda e o conhecimento recíproco das insti-
tuições; organizar serviços e acções de apoio às associadas, nomeada-
mente, aos seus dirigentes, voluntários e trabalhadores, nos domínios
da formação e racionalização de recursos.

Neste sentido, propõe-se:
a) Preservar a identidade das IPSS, particularmente no que concerne

à sua preferencial acção junto das pessoas, famílias e grupos social-
mente mais carenciados, fomentado o exercício dos seus direitos de
cidadania;

b) Acautelar a respectiva autonomia, designadamente, ao nível da
livre escolha da organização interna e áreas de acção, bem assim como
da sua liberdade de actuação;

c) Desenvolver e alargar a base de apoio da solidariedade, sobretu-
do no que respeita à sensibilização para o voluntariado e à mobilização
das comunidades para a causa da acção social;

d) Representar as IPSS do distrito de Setúbal, na defesa dos respec-
tivos interesses;

e) Contribuir para o reforço do papel de intervenção das institui-
ções junto das comunidades, bem como de quaisquer entidades públi-
cas ou privadas.

ARTIGO 5.º

Actividades

Para a realização dos seus fins, são atribuições da UDIPSS-
SETÚBAL, nomeadamente:

a) Promover e coordenar acções que visem o reforço da coopera-
ção e o intercâmbio interinstitucional, a interajuda e o conhecimento
recíproco das instituições;

b) Organizar serviços e acções de apoio às associadas, nomeada-
mente, aos seus dirigentes, voluntários e trabalhadores, nos domínios
da formação, informação e racionalização de recursos.

CAPÍTULO II

Das associadas

ARTIGO 6.º

Admissão

1 � A UDIPSS-SETÚBAL é constituída pelas Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social, nela associadas.

2 � Será admitida como associada qualquer instituição particular
de solidariedade social, que o solicite, devendo cumulativamente, reu-
nir as seguintes condições:

a) A aceitação dos princípios e regras consignadas nos presentes
estatutos;

b) A independência partidária;
c) A inscrição no registo;
d) Sede na área do distrito de Setúbal e ou nele exerça actividade

social.
3 � O pedido de filiação deverão ser dirigido à direcção.

ARTIGO 7.º

Direitos

As associadas têm direito a participar na vida da UDIPSS-SETÚBAL
nos termos dos presentes estatutos e dos seus regulamentos, nomea-
damente:

a) Eleger e ser eleitas para os órgãos sociais;
b) Participar nas assembleias gerais e requerer a respectiva convo-

cação;
c) Consultar a escrituração, livros e documentos contabilísticos,

desde que haja um interesse directo e legítimo no exame por parte da
requerente.

ARTIGO 8.º

Deveres

1 � As associadas têm os deveres e obrigações instituídos nos pre-
sentes estatutos e seus regulamentos, devendo em especial:

a) Contribuir para a realização dos fins institucionais;
b) Pagar pontualmente a quota com base nos critérios estabelecidos;
c) Participar de forma activa na vida da União Distrital.
2 � As associadas deverão manter a UDIPSS-SETÚBAL informada

sobre as acções e iniciativas conducentes à prossecução dos seus objecti-
vos estatutários, bem como sobre as variações registadas no seu número
de identificação com o objectivo da criação de um distrito homogéneo
de entre-ajuda, facilitando a troca de informação/conhecimentos entre
instituições que prosseguem actividades, com o mesmo fim, vocacionadas
para a satisfação das necessidades dos outros.

ARTIGO 9.º

Regime disciplinar

1 � O incumprimento, por acção ou omissão dos deveres precei-
tuados nos presentes estatutos e seus regulamentos constitui infrac-
ção disciplinar.

2 � As informações disciplinares são passíveis da aplicação das
seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão de direitos até um ano;
c) Exclusão.
3 � A sanção disciplinar pressupõe a prévia audição da infractora,

devendo ser proporcionada à gravidade do comportamento e á cul-
pabilidade revelada, não podendo aplicar-se mais do que uma pena
pela mesma infracção.

4 � O exercício da acção disciplinar será objecto de regulamento.
5 � A aplicação da sanção de exclusão é da competência da

assembleia geral, sob proposta da direcção.

ARTIGO 10.º

Da perda da qualidade de associada

1 � As associadas podem, a todo o tempo demitir-se da UDIPSS-
SETÚBAL mediante comunicação escrita dirigida à direcção.

2 � Perde a qualidade de associada a instituição que não proceda
ao pagamento de quotizações em atraso, após ter sido interpelada por
escrito e sob registo.

3 � A saída de qualquer associada não lhe confere o direito a re-
aver as quotizações pagas, sem prejuízo de serem exigíveis os mon-
tantes em dívida.

CAPÍTULO III

Do património e regime financeiro

ARTIGO 11.º

Património da UDIPSS-SETÚBAL

O património da UDIPSS-SETÚBAL é constituído pelo conjunto
dos bens e direitos que sejam afectados à realização dos seus fins.

ARTIGO 12.º

Receitas

Constituem receitas da UDIPSS-SETÚBAL:
a) O montante das quotizações recebidas;
b) O rendimento dos bens e capitais próprios;
c) As contrapartidas e compensações recebidas por actividades re-

alizadas ou serviços prestados;
d) Os empréstimos que lhe sejam concedidos;
e) O produto da alienação de bens e da venda de publicações;
f) Os subsídios e donativos estabelecidos por quaisquer pessoas ou

entidades, públicas ou privadas;
g) O rendimento de heranças, legados ou doações instituídas a seu

favor;
h) Quaisquer outras receitas que legalmente lhe advenham, no-

meadamente, as que sejam transferidas pela Confederação Nacional
das Instituições de Solidariedade.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

Órgãos sociais

a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 14.º

Eleição e duração do mandato

1 � A assembleia geral elege os membros dos órgãos sociais de
entre pessoas singulares, maiores e capazes, designadas pelas institui-
ções associadas no pleno gozo dos seus direitos, nos termos destes
estatutos e seus regulamentos.

2 � A duração do mandato dos órgãos sociais é de três anos, po-
dendo os seus membros ser reeleitos.
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3 � O mandato inicia-se com a tomada de posse perante o presi-
dente de mesa da assembleia geral cessante ou seu substituto.

4 � O mandato dos órgãos sociais cessantes considera-se em quais-
quer circunstâncias, prorrogado até à posse dos novos órgãos sociais.

5 � Não é permitida a eleição de quaisquer membros por mais de
dois mandatos consecutivos para qualquer órgão, salvo se a assembleia
geral reconhecer expressamente que é impossível ou inconveniente
proceder à sua substituição.

ARTIGO 15.º

Candidaturas

1 � Podem apresentar listas de candidaturas aos órgãos sociais da
UDIPSS-SETÚBAL:

a) A direcção ou o conselho fiscal cessantes, excepto quando te-
nham sido destituídos;

b) 10% das associadas da União Distrital.
2 � Constarão de regulamento a aprovar pela assembleia geral, as

regras que hão-de reger o processo eleitoral, nomeadamente, prazos e
sistemas de informação prévia sobre a composição do colégio eleito-
ral, de verificação e suprimento de eventuais irregularidades e de de-
cisão sobre as reclamações apresentadas.

3 � As listas são constituídas pelas pessoas designadas pelas insti-
tuições associadas, sendo eleita aquela que obtiver a maioria simples
dos votos validamente expressos em votação directa e secreta.

4 � Nenhum candidato poderá integrar mais do que uma lista de
candidatura.

ARTIGO 16.º

Funcionamento

Os órgãos de administração e fiscalização da UDIPSS-SETÚBAL
são convocadas pelos respectivos presidentes ou seus legais substitu-
tos e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

ARTIGO 17.º

Condições do exercício dos cargos

1 � O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais da UDIPSS-
SETÚBAL é gratuito mas pode justificar o pagamento de despesas
dele derivadas.

2 � O volume do movimento financeiro da União Distrital e a
complexidade da sua administração podem justificar o pagamento de
remuneração a fixar de harmonia com os critérios indicados pela
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Destituição

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do con-
selho fiscal podem ser a todo o temo destituídos por deliberação de
pelo menos, dois terços das associadas presentes em assembleia geral.

2 � Para os efeitos consignados no número anterior, a assembleia
geral reúne a solicitação de, pelo menos, 10% das associadas no ple-
no gozo dos seus direitos e só poderá funcionar com a presença da
maioria.

ARTIGO 19.º

Vacatura

1 � A assembleia geral que destituir um ou mais órgãos sociais,
determinará na mesma sessão a forma de suprir a vacatura, bem como
a data em que terá lugar o novo processo eleitoral.

2 � Em caso de vacatura decorrente da demissão da maioria dos
membros de cada órgão, a assembleia geral procederá ao preenchi-
mento das vagas verificadas, devendo os substitutos completar ape-
nas o período do mandato em curso.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

Constituição

1 � A assembleia geral da UDIPSS-SETÚBAL é constituída por
todas as associadas no pleno gozo dos seus direitos.

2 � Para efeitos de participação na assembleia geral, cada institui-
ção credenciará, como representante, um membro dos respectivos
órgãos sociais, sem prejuízo da faculdade de os restantes membros dos
órgãos sociais, poderem assistir às sessões mas sem direito de inter-
venção e ou voto.

ARTIGO 21.º

Competência

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

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da União Distrital;
b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respectiva

mesa e a totalidade ou a maioria dos membros dos órgãos executivos e
de fiscalização;

c) Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção
para o exercício seguinte, bem como o relatório e contas anuais;

d) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer título,
de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de
valor histórico ou artístico;

e) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção, cisão
ou fusão da União Distrital;

f) Autorizar a União Distrital e demandar os membros dos órgãos
sociais por factos praticados no exercício das suas funções;

g) A aprovação da cessão a quaisquer organizações de cooperação
interinstitucional, nacional ou internacional;

h) Os recursos interpostos das deliberações da direcção;
i) Deliberar sobre o montante das quotas a aplicar às associadas,

por proposta da direcção.

ARTIGO 22.º

Sessões

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias.
2 � São ordinárias as sessões a realizar, respectivamente, até 15 de

Novembro e 31 de Março de cada ano civil, para os efeitos consignados
na alínea c) do artigo anterior, bem como as que se reportem à eleição
trienal dos corpos gerentes, sendo extraordinárias todas as restantes.

3 � As sessões extraordinárias realizam-se a solicitação da direc-
ção, do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo menos, 10% das
associadas no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

Convocação e funcionamento

1 � As sessões da assembleia geral são convocadas pelo presidente
da mesa ou seu legal substituto, com um mínimo de 15 dias de ante-
cedência sobre a data da sua realização.

2 � A convocatória indicará o dia, hora e local da reunião, bem
como a respectiva ordem de trabalhos e será expedida por via postal
para cada uma das associadas.

3 � A assembleia geral iniciará os seus trabalhos à hora marcada
na convocatória se, exceptuadas as sessões eleitorais, estiver presen-
te a maioria dos associados, ou 30 minutos depois, em segunda con-
vocação, com qualquer número de presenças.

4 � A assembleia geral, com excepção das sessões eleitorais, pode
destinar um período para apresentação de sugestões e informações de
interesse para os objectivos UDIPSS-SETÚBAL.

5 � Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, as delibe-
rações da assembleia geral são tomadas por maioria dos votos dos
presentes, tendo o presidente da mesa voto de qualidade.

ARTIGO 24.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
dois secretários.

2 � Compete designadamente ao presidente:
a) Convocar e estabelecer a ordem de trabalhos da assembleia geral;
b) Dirigir os respectivos trabalhos;
c) Dar posse aos órgãos sociais;
d) Assistir às reuniões da direcção, por sua iniciativa ou a solicita-

ção da mesma, podendo intervir mas sem direito a voto.
3 � Compete aos secretários, substituir o presidente nos seus im-

pedimentos e coadjuvá-lo no exercício das suas funções.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 25.º

Constituição

1 � A direcção da UDIPSS-SETÚBAL é constituída por um pre-
sidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal.

2 � Sem prejuízo do disposto em norma destes estatutos os seus
regulamentos, a direcção definirá o conteúdo funcional, âmbito e li-
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mites dos poderes dos vários cargos na primeira reunião efectuada
após a respectiva eleição.

3 � A deliberação a que se refere o número anterior pode, a qual-
quer momento ser objecto de alteração.

ARTIGO 26.º

Natureza e competência

A direcção é o órgão de administração e de representação da
UDIPSS-SETÚBAL ao qual, em particular, compete:

a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, regulamentos, disposições
legais e as deliberações validamente tomadas pelos órgãos sociais, nos
limites das suas competências;

b) Tomar e desenvolver iniciativas que assegurem a concretização
do disposto nos artigos 3.º e 4.º dos presentes estatutos;

c) Solicitar a convocação e propor à assembleia geral o que tiver
por necessário ou conveniente;

d) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscali-
zação e à apreciação da assembleia geral, os documentos a que se
reporta o artigo 21.º, alínea c), dos presentes estatutos;

e) Administrar os recursos, organizar os serviços, contratar e gerir
o pessoal;

f) Representar a União Distrital em juízo e fora dele.

ARTIGO 27.º

Delegação de competências

A direcção pode delegar alguns dos seus poderes, designadamente,
em qualquer dos seus membros e em profissionais qualificados ao seu
serviço.

ARTIGO 28.º

Reuniões

As reuniões da direcção deverão ter periodicidade mínima mensal.

ARTIGO 29.º

Deliberações

As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o presi-
dente voto de qualidade.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 30.º

Natureza e constituição

O conselho fiscal é o órgão de fiscalização da UDIPSS-SETÚBAL
e é constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 31.º

Competência

Compete em especial ao conselho fiscal:
a) Examinar os livros, bem como os documentos e tesouraria e da

escrituração da UDIPSS-SETÚBAL;
b) Dar parecer sobre as contas de exploração previsional, orça-

mento de investimentos e desinvestimentos e sobre o relatório e
contas da União Distrital e ainda sobre todas as matérias que a direc-
ção entenda submeter à sua apreciação;

c) Solicitar a convocação da assembleia geral, dirigir-lhe mensa-
gens e prestar-lhe informações que decorrem do exercício dos pode-
res que lhe estão cometidos.

CAPÍTULO V

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 32.º

Vinculação jurídica

1 � A UDIPSS-SETÚBAL obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente e de outro dos membros da direcção;
b) Pela assinatura de quaisquer três dos membros da direcção;
c) Nos assuntos de natureza financeira, uma das assinaturas deverá

ser a do tesoureiro.
No caso de impedimento deste e pela natureza urgente do assunto,

aplicar-se-á a alínea b) deste artigo.
2 � Nos actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de

qualquer dos membros da direcção.

ARTIGO 33.º

Alteração estatutária

Os presentes estatutos podem ser alterados pelo voto favorável
de, pelo menos, dois terços do número de associados no pleno gozo
dos seus direitos presentes em assembleia geral, expressamente
convocada para esse fim.

ARTIGO 34.º

Dissolução

1 � A UDIPSS-SETÚBAL dissolve-se por deliberação de três quar-
tos do número de todas as associadas, no pleno gozo dos seus direitos,
em assembleia geral, expressamente convocada para esse fim, por
disposição legal ou decisão judicial.

2 � Na sessão em que for votada a dissolução ou que se realize
para dar execução a disposição legal ou a decisão judicial dissolutória,
a assembleia geral nomeia os liquidatários, se for possível e necessá-
rio, sobre o destino dos bens e valores que restarem após a satisfação
de todos os compromissos e obrigações de acordo com as disposições
legais aplicáveis.

ARTIGO 35.º

Convocação da assembleia eleitoral

1 � Após a aprovação destes estatutos em assembleia geral, os
titulares da mesa da assembleia e da direcção do Secretariado Distrital
de Setúbal, da União das Instituições Particulares de Solidariedade
Social, constituir-se-ão em comissão organizadora da assembleia elei-
toral.

2 � O presidente da assembleia geral é o presidente da assembleia
eleitoral.

3 � As primeiras eleições para os órgãos sociais da UDIPSS-
SETÚBAL realizar-se-ão no prazo de um ano a contar da data do
período do registo.

21 de Março de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000100432

NÚCLEO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL
DO BAIXO TÂMEGA

Certifico que, por escritura lavrada em 17 de Abril de 2003, exarada
a fl. 59, do livro de notas para escrituras diversas n.º 64-B, do 4.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a associação em epígrafe
que, entre outras, fica a regular-se pelas cláusulas seguintes:

Denominação � Núcleo de Árbitros de Futebol do Baixo �
Tâmega.

Sede provisória: lugar da Igreja, freguesia de Salvador do Monte,
concelho de Amarante.

Objecto: promoção de iniciativas de natureza social, cultural, re-
creativa, desportiva e formativa de árbitros.

A associação tem cinco tipos de associados: fundadores, ordinários,
contribuintes, de mérito e honorários.

São considerados sócios fundadores, os que assinarem a escritura de
constituição.

Os sócios fundadores são titulares de todos os direitos e deveres
dos sócios ordinários.

São considerados sócios ordinários, os árbitros que se encontrem
em actividade.

Está conforme, declarando-se que da parte omitida, nada há que
altere, modifique, restrinja ou amplie as especificações legais, da par-
te extractada.

17 de Abril de 2003. � A Ajudante, Carolina Maria Marques da
Rocha Ruas. 3000099992

PROMONET � ASSOCIAÇÃO PROMOTORA
DE NOVAS EMPRESAS E TECNOLOGIAS

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 28 a fl. 30, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 134-A, do 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Matosinhos, foi outorgada
uma escritura de constituição de Associação, denominada
PROMONET � Associação Promotora de Novas Empresas e
Tecnologias, com sede na Rua dos Salazares, 842, Porto, tendo por
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objecto fomentar a criação de empresas de base tecnológica e pro-
mover a inovação empresarial e a transferência de tecnologia, con-
tribuindo para a modernização das empresas através da melhoria da
sua gestão e progresso tecnológico.

27 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000090223

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
MENTAIS ADULTOS E PROFUNDOS

Certifico que, no dia 17 do corrente mês, lavrada de fl. 57 a
fl. 57 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 610-L, do 5.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Manuel da Silva
Almeida, encontra-se exarada uma escritura de dissolução de uma as-
sociação, com sede na Calada da Tapada, 7 a 9, freguesia de Alcântara,
concelho de Lisboa, sem fins lucrativos, foi por unanimidade delibe-
rado, dissolver a mesma Associação, de acordo e para todos os efei-
tos legais a partir de 6 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2003. � A Escriturária Superior, Luísa Maria Gon-
çalves Kuti. 3000100143

ANCORASA � ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE CRIADORES DE OVINOS DA RAÇA SALOIA

Certifico que, lavrada a fl. 54, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 123-D, do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz,
encontra-se exarada uma escritura com data de hoje, pela qual foi
constituída uma Associação, com a denominação de ANCORASA �
Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Saloia, tema sua
sede à Quinta de São Gonçalo, freguesia de Quinta do Anjo, concelho
de Palmela.

A Associação tem por objectivo principal a pureza e selecção da
raça de ovinos saloia.

São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal, eleitos por períodos de quatro anos.

A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretários.
A direcção é constituída por um presidente, um secretário e um

tesoureiro.
O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.
Constituem receitas da Associação, o produto das jóias e das quo-

tas cobradas aos associados, fixadas pela assembleia geral, tendo em
atenção os encargos previstos; quaisquer subvenções e outros provei-
tos, fundos, donativos ou legados que lhe venham a ser atribuídos; o
pagamento de serviços prestados pela Associação, segundo tabela
aprovada pela assembleia geral.

21 de Fevereiro de 2003. � O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000094354

HERÓIS DE BRITO FUTEBOL CLUBE

Certifico que, por escritura pública de 28 de Março de 2003, lavra-
da a partir de fl. 73, do livro n.º 224-I, do 1.º Cartório Notarial de
Santa Maria da Feira, foi constituída a associação, com a denomina-
ção acima referida, com sede na Rua de praia de Brito, 264, freguesia
de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, com dura-
ção por tempo indeterminado, que tem como finalidade: a prática
desportiva, essencialmente futebol, e cujos órgãos sociais são: a
assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme.

28 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria de Sousa
Santos. 3000098541

CLUBE COLUMBÓFILO ASAS DE ALMODÔVAR

Certifico, narrativamente, que, por escritura de hoje, lavrada de
fl. 30 a fl. 32 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 83-C,
do Cartório Notarial de Almodôvar, foi constituída uma associação
sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe e sede no Par-

que da Feira, freguesia e concelho de Almodôvar, a qual tem por
objecto incentivar e desenvolver a prática desportiva da columbofilia,
proporcionando aos seus associados a participação nas mais variadas
provas.

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

O mandato dos órgãos sociais é de quatro anos.
À direcção cabe representar a associação, ficando a mesma

validamente obrigada, em todos os actos e contratos, com a assinatu-
ra conjunta de dois directores.

Está conforme o original.

20 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Pa-
leta. 3000098474

CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO
DE MOIMENTA DA BEIRA

Certifico que, no dia 6 de Março de 2003, exarada de fl. 118 a
fl. 119, do livro de notas para escrituras diversas n.º 46-c, do Cartó-
rio Notarial de Moimenta da Beira, foi constituída uma associação,
de fim não lucrativo, que adopta a designação de Casa do Futebol Clube
do Porto de Moimenta da Beira, a qual tem a sua sede na freguesia e
concelho de Moimenta da Beira, e constituem fins da associação:

a) Estabelecer um elo de união entre os portistas com certa afini-
dade com Moimenta da Beira;

b) Desenvolver, propagandear e promover o «ideal portista»;
c) Manter relações de amizade com os vários núcleos portistas

espalhados por todo o mundo;
d) Angariar novos sócios para o Futebol Clube do Porto;
e) Promover actividades culturais, recreativas e desportivas;
f) Apoiar todas as manifestações e actividades do Futebol Clube do

Porto, desportivas ou não.
São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-

lho fiscal.

Está conforme.

18 de Março de 2003. � O Conservador, Alfredo Monteiro Maria.
3000097915

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA
E RECREATIVA DE VILAR DE LOMBA

Certifico que, por escritura de constituição de associação, lavrada
no dia 17 de Março de 2003, lavrada a fls. 29 e seguintes, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 193-D, do Cartório Notarial de
Bragança, a cargo do notário João Américo Gonçalves Andrade, foi
constituída uma Associação, sem fins lucrativos, denominada Asso-
ciação Cultural, Desportiva e Recreativa de Vilar de Lomba, tem a
sua sede na freguesia de Vilar de Lomba, concelho de Vinhais.

A Associação tem como objecto: prestação de serviços à comuni-
dade tendo em vista a reintegração social e comunitária; promover e
participar em eventos desportivos; recriar hábitos e costumes anti-
gos; renovar o estudo, investigação e difusão da cultura e desporto; e
promoção de acções na comunidade, tendentes à prevenção.

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

exclusão, constarão do regulamento interno.

Está conforme o original.

17 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Vilma da Concei-
ção da Silva. 3000097846

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE ALFERCE

Certifico que, por escritura de 7 de Março de 2003, exarada de
fl. 47 a fl. 47 v.º, do livro de notas n.º 19-C, do Cartório Notarial de
Monchique, a cargo do licenciado Gentil Martins Marques, os
outorgantes: António Guerreiro Alves Dimas de Sousa, casado, resi-
dente na Urbanização Eira da Lagem, lote 6, Alferce, Monchique;
António José Gamito, solteiro, maior, residente no sítio da Azenha,
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Alferce, Monchique; António Águas de Sousa, casado, residente no
sítio da Pedra Branca, Alferce, Monchique; Jorge Manuel da
Encarnação Joaquim, solteiro, maior, residente na Travessa das Esca-
dinhas, 12, Alferce, Monchique; e, Humberto Marques Varela, casa-
do, residente na Rua do Dr. António Baptista Silva Coelho, sem nú-
mero, Aferce, Monchique, constituíram entre si, uma Associação,
denominada Associação de Caça e Pesca de Alferce, com sede na Rua
do Dr. António Baptista Silva Coelho, 10, freguesia de Alferce, con-
celho de Monchique, cujo objecto consiste no desenvolvimento de
actividades relacionadas com a caça e pesca que, se rege pelos estatu-
tos, elaborados nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado e que deles constam:

1.º

A Associação é denominada Associação de Caça e Pesca de Alferce,
tem a sua sede na Rua do Dr. António Baptista Silva Coelho, 10,
freguesia de Alferce, concelho de Monchique e, é constituída por tem-
po indeterminado.

2.º

A Associação poderá mudar a sua sede para qualquer outro local
por deliberação da assembleia geral.

3.º

O fim principal da Associação é a promoção, junto dos seus asso-
ciados, na prática da caça desportiva, a defesa dos valores a ela liga-
dos, o fomento do espírito colectivo de respeito pela relação equili-
brada de tais valores, bem como a defesa da fauna e flora e a
conservação da natureza.

Associados

1 � Podem ser membros da Associação, as pessoas singulares ou
colectivas, juridicamente capazes, cuja admissão não cause risco ou
dificuldade grave à consecução das finalidades e objectivos da Asso-
ciação e aceitem os seus estatutos e regulamentos.

2 � Haverá associados honorários, efectivos e extraordinários.
3 � A assembleia geral fixará o valor da jóia e da quota mensal a

pagar pelos associados.

Órgãos da Associação

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

Assembleia geral

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

2 � Compete à assembleia geral, como órgão soberano da Associação,
todas as deliberações não compreendidas nas atribuições legais ou estatutárias
dos outros órgãos.

Direcção

1 � A direcção será constituída por um presidente, um vice-presi-
dente, um tesoureiro e dois vogais.

2 � A direcção será o órgão de administração da Associação, de
execução permanente das acções destinadas a alcançar as finalidades
e objectivos fixados nos estatutos e regulamentos e os deliberados pela
assembleia geral.

Conselho fiscal

O conselho fiscal será constituído por um presidente, um vice-pre-
sidente e um relator, sendo o órgão de fiscalização e consulta dos
actos da direcção, no sentido de assegurar que esta desenvolva as ac-
ções necessárias para alcançar as finalidades e objectivos fixados nos
estatutos e regulamentos deliberados pela assembleia geral.

Está conforme o original, de que é certidão parcial.

12 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000097631

ASSOCIAÇÃO CLUBE CAÇA E PESCA LAZER
E DESPORTO DE PINDELO DOS MILAGRES

Certifico que, por escritura de 11 de Março de 2003, lavrada a
fl. 17 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 157-E, do 1.º
Cartório Notarial de Viseu, a cargo da notária Dr.ª Maria Carlota de
Sousa Ribeiro de Castro, foi constituída a Associação, com a denomi-
nação em epígrafe, com sede no lugar e freguesia de Pindelo dos
Milagres, concelho de São Pedro do Sul e que tem por finalidade a
caça, pesca, lazer e desporto.

Podem ser associados, indivíduos com mais de 18 anos, ficando obri-
gados ao pagamento de uma jóia e das quotas a fixar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

11 de Março de 2003. � A Ajudante, Isabel Maria Fernandes da
Costa. 3000096572

BALANCETES

BNC CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 67, Lisboa

Capital social: 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7970.
Contribuinte n.º 504495500.

Balanço em 31 de Dezembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo (activo

bruto e provisões líquido líquido)

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ..................................................... 1 482 � 1 482 6 951
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................................ 29 797 � 29 797 475 341
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................................... 725 000 � 725 000 499 700
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ............................................... 310 � 310 120

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de emissores públicos ..... 310 � 310 120

9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................................. 18 749 18 749 � 52 199
10 � Imobilizações corpóreas .................................................................................... � � � 165 281

(Dos quais: imóveis) ............................................................................................ (�)    (�) (�)   (51 237)
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(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo (activo

bruto e provisões líquido líquido)

13 � Outros activos ................................................................................................... 84 143 � 84 143 101 561
15 � Contas de regularização ..................................................................................... 2 225 � 2 225 145 561
16 � Prejuízo do exercício ........................................................................................ 414 257 � 414 257 �

                                 Total do activo ....................................................... 1 275 963 18 749 1 257 214 1 446 183

(Em euros)

AnoPassivo Ano anterior

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................................. � 15 286

b) Outros débitos ............................................................................................................................................. � 15 286

bb) A prazo ............................................................................................................................................. � 15 286

4 � Outros passivos ............................................................................................................................................. � 136 307
5 � Contas de regularização ................................................................................................................................. 8 037 45 413
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................................ 500 000 500 000

11 � Reservas ......................................................................................................................................................... 749 177 597 976
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................................ � 151 201

                                         Total do passivo .............................................................................. 1 257 214 1 446 183

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

2 � Compromissos ........................................................................................................................................................................... 310

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................................................................... �

O Conselho de Administração: César Alexandre Xisto, presidente � José Manuel Piriquito Costa. � O Técnico Oficial de Contas, José
Júlio Pinto de Freitas. 3000098979

BNC CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 67, Lisboa

Capital social: 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7970.
Contribuinte n.º 504495500.

Balanço em 31 de Março de 2003
(Em euros)

Ano Ano
anteriorActivo Activo Amortizações Activo (activo

bruto e provisões líquido líquido)

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ..................................................... � � � 5 534
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................................ 10 955 � 10 955 306 032
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................................... 750 000 � 750 000 475 000
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ............................................... 310 � 310 310

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de emissores públicos ..... 310 � 310 310

9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................................. � � � 44 927
10 � Imobilizações corpóreas .................................................................................... � � � 153 671

(Dos quais: imóveis) ............................................................................................ (�)   (�) (�)   (49 568)

13 � Outros activos ................................................................................................... 84 077 � 84 077 99 759
15 � Contas de regularização ..................................................................................... 33 864 � 33 864 17 486
16 � Prejuízo do exercício ........................................................................................ � � � 103 613

                                 Total do activo ....................................................... 846 592 � 846 592 1 283 277
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(Em euros)

AnoPassivo Ano anterior

4 � Outros passivos ............................................................................................................................................. � 7 297
5 � Contas de regularização ................................................................................................................................. 4 615 26 803
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................................ 500 000 500 000

11 � Reservas ......................................................................................................................................................... 334 920 749 177
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................................ 7 057 �

                                         Total do passivo .............................................................................. 846 592 1 283 277

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

2 � Compromissos ........................................................................................................................................................................... 310

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .................................................................... �

O Conselho de Administração: César Alexandre Xisto, presidente � José Manuel Piriquito Costa. � O Técnico Oficial de Contas, José
Júlio Pinto de Freitas. 3000098975
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PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Abrantes ..................................................................... 10 528-(126)
Aguiar da Beira ........................................................ 10 528-(72)
Albufeira .................................................................... 10 528-(65)
Alenquer .................................................................... 10 528-(79)
Amadora .................................................................... 10 528-(79)
Cascais ....................................................................... 10 528-(85)
Celorico de Basto ...................................................... 10 528-(49)
Condeixa-a-Nova ....................................................... 10 528-(57)
Covilhã ...................................................................... 10 528-(54)
Espinho ...................................................................... 10 528-(31)
Fafe ............................................................................ 10 528-(49)
Faro ........................................................................... 10 528-(66)
Figueira da Foz ........................................................ 10 528-(57)
Fundão ...................................................................... 10 528-(56)
Gouveia ..................................................................... 10 528-(72)
Guarda ....................................................................... 10 528-(72)
Guimarães ................................................................. 10 528-(52)
Idanha-a-Nova .......................................................... 10 528-(56)
Lisboa:

3.ª Secção .......................................................... 10 528-(86)

Loulé .......................................................................... 10 528-(67)
Loures ........................................................................ 10 528-(86)
Macedo de Cavaleiros ............................................... 10 528-(54)
Mafra ......................................................................... 10 528-(88)
Marco de Canaveses .................................................. 10 528-(101)
Marinha Grande ........................................................ 10 528-(75)
Montemor-o-Velho ..................................................... 10 528-(63)

Moura ........................................................................ 10 528-(48)
Nazaré ........................................................................ 10 528-(75)
Olhão ......................................................................... 10 528-(69)
Oliveira de Azeméis ................................................... 10 528-(35)
Oliveira do Bairro ..................................................... 10 528-(38)
Oliveira do Hospital .................................................. 10 528-(64)
Paredes ...................................................................... 10 528-(105)
Pedrógão Grande ...................................................... 10 528-(76)
Penafiel ...................................................................... 10 528-(106)
Portalegre .................................................................. 10 528-(101)
Portimão .................................................................... 10 528-(70)
Porto:

2.ª Secção .......................................................... 10 528-(106)
3.ª Secção .......................................................... 10 528-(116)

Porto de Mós ............................................................. 10 528-(76)
Santa Maria da Feira ............................................... 10 528-(39)
Santo Tirso ................................................................ 10 528-(117)
Seia ............................................................................ 10 528-(74)
Serpa .......................................................................... 10 528-(48)
Sever do Vouga ......................................................... 10 528-(46)
Torres Vedras ............................................................. 10 528-(93)
Trofa ........................................................................... 10 528-(117)
Vale de Cambra ........................................................ 10 528-(47)
Vila do Conde ............................................................ 10 528-(119)
Vila Franca de Xira .................................................. 10 528-(99)
Vila Nova de Gaia ..................................................... 10 528-(120)
Vila Verde .................................................................. 10 528-(52)
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AVEIRO
ESPINHO

FAMILIAR & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1136/
960227; identificação de pessoa colectiva n.º 501716408;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 4/20030213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a acta de onde consta a deslocação da sede para a
Rua da Ponte de Anta, 230, Anta, Espinho.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282351

VULCANIZAÇÃO COSTA VERDE � COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 403/
840601; identificação de pessoa colectiva n.º 501466045; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20030210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a escritura de onde consta a sua dissolução.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282262

PEOPLES PHONE, EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2058/
20001129; identificação de pessoa colectiva n.º 504862740; nú-
mero e data da apresentação: 361/20021001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2001.

Está conforme.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2003282521

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, DR. JORGE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2297/
20030214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20030214.

Certifico que por Jorge Manuel da Silva Ferreira casado com Ale-
xandra Paula Montenegro do Couto Ferreira na comunhão de adqui-
ridos e Domingos Soares Ferreira, viúvo foi constituída a sociedade
em epígrafe a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica de Medicina Dentária, Dr.
Jorge Ferreira, L.da e tem a sua sede no edifício São Pedro, Rua 23,
174, sala W, na cidade de Espinho.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste no exercício de medicina dentária e odon-
tologia.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4500 euros, pertencente

ao sócio Jorge Manuel da Silva Ferreira e outra de 500 euros perten-
cente ao sócio Domingos Soares Ferreira.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

4.º

Mediante deliberação unânime de todos os sócios, podem ser
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante de
25 000 euros.

5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado pela assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já,
designados gerentes, sendo suficiente a intervenção de qualquer deles
para obrigar a sociedade.

6.º

A cessão de quotas a quem não for sócio depende do consentimen-
to da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja penhora, arrestada, arrolada ou por qual-

quer forma retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o con-

sentimento da sociedade.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282386

FRASA IBÉRICA � EQUIPAMENTOS DE COZINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 984/
940321; identificação de pessoa colectiva n.º 502395362; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030213.

Certifico que foram transformados os estatutos da sociedade em
epígrafe os quais se regem nos termos constantes dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Frasa Ibérica � Equipamentos de
Cozinha, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua 19, 1070, freguesia de Anta, concelho
de  Espinho, podendo ser transferida, nos termos da lei, por simples
deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, no país ou no es-
trangeiro, as delegações ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de elec-
trodomésticos, mobiliário e equipamentos de cozinha.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
1 000 000 euros representado por 1 000 000 acções no valor nomi-
nal de 1 euro cada.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital.

4. Empresas � Registo comercial
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ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela quando autorizada, enquanto não for adop-
tado o sistema de desmaterialização dos títulos.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto, que poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio,
se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o caso,
definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socieda-
de fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante
a determinar na data em que se verificar a deliberação de emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um accionista, com
o seu acordo e, independentemente, do seu consentimento, nas se-
guintes situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
das acções ou inclusão das mesmas em massa falida ou insolvente.

b) No caso das acções nominativas serem cedidas ou transmitidas
sem o consentimento da sociedade.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar as acções de um sócio no
caso do seu falecimento, transmitindo-se essas mesmas acções aos seus
herdeiros apenas no caso de a sociedade não pretender amortizá-las.

3 � O conselho de administração comunicará por escrito aos ac-
cionistas a sua intenção de amortizar as referidas acções, nos termos
aqui previstos.

4 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

5 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberado pelo conselho de administração,
a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número
anterior deverão existir as categorias especiais de acções aí mencio-
nadas.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias além das
entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o carácter
oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, composto
por três, cinco ou sete membros, eleitos em assembleia geral, os quais
designarão o presidente, caso não tenha sido já designado naquela
assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração ou

do primeiro-vogal;
b) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto ou

actos tiver sido designado em acta pelo conselho de administração;
c) Pela assinatura de um mandatário nos termos da lei;
d) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver, nos

termos que lhe hajam sido conferidos.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá, nos termos da lei e, além
disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros o convo-
quem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das respec-
tivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

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

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta que explicando
o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade, compete a um fiscal único e a um su-
plente que serão obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou so-
ciedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou depositadas
numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito em instituição de crédito e a inscrição referida na
alínea c) do número anterior, tem de ser comprovados por carta,
emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade pelo menos
oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito a participar
nas assembleias gerais, e que exerçam cargos nos órgãos sociais, só
poderão assistir a elas se forem previamente autorizados, pelo presi-
dente da mesa, podendo todavia, tal autorizar ser revogada pela
assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome, domicílio do re-
presentante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos assim como
a data, ordem de trabalhos e hora da reunião, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único o julguem conveniente, ou a requerimento de
accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital im-
posto por lei para este efeito.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei
ou os estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Os membros dos órgãos sociais serão remunerados ou não, confor-
me o que for deliberado pela assembleia geral.
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ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � O mandato do revisor oficial de contas, durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais, serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação de reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 21.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumen-
to de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme
for determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal delibe-
ração, proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega
das cautelas ou dos títulos provisórios e o encerramento do exercí-
cio social.

2 � Em caso de aumento de capital social, por incorporação de
reservas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre
as várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista da
espécie por ele detida.

ARTIGO 22.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria repre-
sentativa de três quartos do capital social.

ARTIGO 23.º

A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e suplente,
nos termos e com as funções previstas nos artigos 446.º, A e B, do
Código das Sociedades Comerciais.

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

Ficam já nomeados os seguintes órgãos sociais, com dispensa de
caução, para o primeiro quadriénio de 2002-2005:

Conselho de administração: presidente � Francisco José Barros dos
Santos, casado, residente na Rua de D. João de Castro, 331, freguesia
de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia; primeiro-vogal � Ma-
ria del Rosário Alves dos Santos, casada, residente na Rua de D. João
de Castro, 331, freguesia do Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia;
segundo-vogal � Maria Nazaré Alves Barros, viúva, residente na Rua
da Regedoura, 372, Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: efectivo � Ledo & Morgado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 502222344, inscrita na Câ-
mara dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 63, representada por
Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado, casado, revisor oficial de contas
n.º 775, contribuinte fiscal n.º 109318200, residente na Rua de Alfredo
Keil, 2732, 6.º, E, concelho do Porto; suplente � Dr. Jorge Bento
Martins Ledo, divorciado, revisor oficial de contas n.º 591, contribuin-
te fiscal n.º 127125841, residente na Rua da Fresca, 263, concelho de
Matosinhos.

Secretário da sociedade: efectivo � Dr. Fernando Pereira da Silva,
advogado, solteiro, maior, portador da cédula profissional n.º 5112,
com domicílio profissional na Praça do Bom Sucesso, 61, 12.º, sala
1207, Porto; suplente � Dr. Fernando Dias, casado, advogado, por-
tador da cédula profissional n.º 7231, com domicílio profissional na
Rua do Professor Correia de Araújo, 596, Praceta Privada, entrada 3,
salas 1 e 2, Porto.

ARTIGO 25.º

A administração poderá efectuar, por conta e em nome da socie-
dade, todas as operações relativas ao objecto social, mesmo antes do
registo definitivo do contrato de sociedade, operações que desde já,
são assumidas pela sociedade, nos termos e para efeitos dos artigos 19.º
e 40.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282432

EDMUNDO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1340/
980618; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; nú-
meros e data das apresentações: 10 e 14/20030210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a escritura de onde consta a cessação de funções do
gerente Edmundo da Silva Gomes.

Mais certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a Carlos Manuel Silva
Monteiro, desde já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282319

ILDA PINTO FELICIDADE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2295;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030210.

Certifico que entre Ilda Francisca Conceição Pinto casada com
Joaquim Pereira de Sousa em comunhão de adquiridos e Maria Felici-
dade Sousa Cristo Ribeiro da Silva casada com António Filipe Cristo
da Silva 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 denominação de Ilda Pinto & Felicidade Sil-
va � Comércio de Flores, L.da, e tem a sua sede na Rua 36, 375, na
freguesia de Anta, concelho de Espinho.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes.

2.º

O seu objecto é comércio a retalho de flores, plantas e sementes
para jardim (florista). Comércio a retalho de outros artigos para o lar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, divide-se em duas quotas, sendo
uma de 2750 euros, pertencente à sócia Ilda Francisca Conceição
Pinto e outra de 2250 euros, pertencente à sócia Maria Felicidade
Sousa Cristo Ribeiro da Silva.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, quando feita a
estranhos carece do consentimento da sociedade, podendo esta deli-
berar a amortizar da quota do cedente que, desta forma, ficará per-
tença da sociedade.

5.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta a ambas as sócias, desde já nomeadas gerentes, sendo obrigató-
rias as assinaturas conjuntas das duas gerentes para obrigar a socieda-
de em todos os actos e contratos que à mesma disserem respeito.

6.º

Por deliberação unanime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até 20 000 euros.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos nos termos e
condições que forem deliberados em assembleia geral.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282254
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CARVALHO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 815/
910828; identificação de pessoa colectiva n.º 502609443; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 10/20030219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 1.º, 3.º e 5.º n.os 1 e 2 e aditamento do artigo 11.º do pacto
os quais ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Carvalho & Teixeira, L.da, com sede
na Rua 62, 722, rés-do-chão, da cidade de Espinho.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais, pertencentes uma a cada
sócio.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, que também podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
e serão remunerados ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, designados gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

11.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante de 100 000 euros.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282459

ESPAÇOGEST � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1365/
980811; identificação de pessoa colectiva n.º 503939145; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 14/20030219.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alterados os
artigos 1.º, 3.º e 6.º n.os 1 e 2 e aditamento do artigo 11.º os quais ficam
com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ESPAÇOGEST � Sociedade de
Construções, L.da, com sede na Rua 62, 722, rés-do-chão, da cidade
de Espinho.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
89 783,62 euros, dividido em duas quotas iguais pertencentes, uma a
cada sócio.

6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, que também podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
e serão remunerados ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, designados gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

11.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exigidas
prestações suplementares até ao montante de 100 000 euros.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

A Conservadora, Maria Arminda Marques Henriques Martins.
2003282467

MANUEL CARDOSO & ROCHA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2208/
20020319; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 7, 8 e 10/20030226.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a escritura de onde consta a cessação de funções do
gerente José da Rocha Gonçalves.

Mais certifico que foi alterado o artigo 5.º do pacto que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência fica afecta ao sócio Manuel António Soares Cardoso,
sendo suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282491

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 361/
830127; identificação de pessoa colectiva n.º 501345493;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 11, 12 e 13/2030226.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva, a escritura de onde consta a cessação de funções do
gerente Fernando de Sousa Ferreira.

Mais certifico que foi alterado o artigo 9.º do pacto e aditados os
artigos 13.º e 14.º, que ficam com a seguinte redacção:

9.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, sendo sufi-
ciente a intervenção de qualquer deles para obrigar a sociedade.

13.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade de todos que lhes se-
jam exigidas prestações suplementares até ao montante de
100 000 euros.

14.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282505

PETROESPINHO � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 154/
910712; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/
20021230.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 1.º e 3.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma PETROESPINHO � Combus-
tíveis, L.da, e a sua sede na Avenida 2, 4 no Poste de Abastecimento
de Combustível de SONAP, em Espinho.

2 � A gerência poderá mudar a sede social, para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, sem prévia
autorização da assembleia geral, podendo criar filiais ou qualquer ou-
tra forma de representação social no território nacional.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio António Abel Pereira Torres e outra
de 1000 euros, pertencente ao sócio Gaspar Vaz Pereira Torres.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282270

G. T. A. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 995/
90427; identificação de pessoa colectiva n.º 503255955;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 1 e 2/20030204.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a acta de onde consta a cessação de funções do ge-
rente António Ângelo Pinto da Fonseca e a nomeação do gerente
Pedro Miguel Marques da Silva.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282335

ESPI-TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2126/
20010726; identificação de pessoa colectiva n.º 505489660; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20030228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de € 5000 para € 6000, tendo em consequência alterado o
artigo 3.º do pacto que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e está dividido em sete quotas, duas iguais de 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Lopes Peixoto e Maria
Alice Fernandes de Brito, e cinco iguais de 1000 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios, Manuel da Silva Marques Mané,
Quintino Batista Ferreira Pinto, Bernardino Pereira da Silva e António
Américo Pedrosa da Cruz e Manuel da Silva Preda.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 2003282475

VISSILVAS � CONSTRUÇÕES E PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 573/
880520; identificação de pessoa colectiva n.º 501982124; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 1 e 2/20030217.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a escritura e acta de onde constam a dissolução e
encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282394

SILVA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 826/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502642386;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20030213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a acta de onde consta a deslocação da sede para a
Rua da Ponte de Anta, 230, Anta, Espinho.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282360

CONFEITARIA MONTE LÍRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1269/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503942693;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada na
pasta respectiva a acta de onde conste a deslocação da sede para a
Rua de Ponte de Anta, 230, Anta, Espinho.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282378

GGC � GABINETE DE GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2241/
20020711; identificação de pessoa colectiva n.º 505460904;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20030211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada a
pasta respectiva a acta de onde consta a deslocação da sede para a
Praceta de Soeiro Pereira Gomes, 56, Anta, Espinho.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2003282327

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ABEL VAZ DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3180/970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503836400;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20030130.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que a gerente Ana Maria Teixeira da
Silva Vaz, cessou as suas funções, em 31 de Dezembro de 2002, por
destituição.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627831

SÉRGIO SILVA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3129/961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503774898;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/20030131.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, foram designados titulares dos
órgãos sociais, para o quadriénio de 2003-2006, por deliberação de
2 de Janeiro de 2003:

Conselho de administração: administrador único � Sérgio de
Almeida e Silva, divorciado, residente na Rua do Dr. Albino dos Reis,
23, Oliveira de Azeméis.

Fiscal único: efectivo � Ângelo Manuel Oliveira Couto, casado,
residente na Rua do Dr. Sá Carneiro, 113, São João da Madeira, revi-
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sor oficial de contas n.º 590; suplente � Manuel Lopes da Silva, ca-
sado, residente na Rua do Dr. Sá Carneiro, 113, revisor oficial de
contas n.º 8.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627947

ANCAL PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1050/761102; identificação de pessoa colectiva n.º 500587647;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 13/20030130.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, foram designados titulares dos órgãos
sociais para o quadriénio de 2003-2006, por deliberação de 8 de Ja-
neiro de 2003:

Conselho de administração: presidente � Carlos Tavares Carreira,
casado, residente no lugar de Baixo, Ul, Oliveira de Azeméis; vogais �
José Carlos da Silva Carreira, casado, residente na Rua de Luís de
Camões, 30, bloco A2, 7.º, direito, Oliveira de Azeméis e Sérgio Jor-
ge da Silva Carreira, casado, residente na Travessa de Ferreira da Costa,
177, 5.º, direito, Oliveira de Azeméis.

Fiscal único: efectivo � Cravo, Fortes Antão e Associado, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Engenheiro
Silvério P. Silva, 3, 3.º, F, Aveiro, representada por Avelino Azeve-
do Antão, casado, revisor oficial de contas n.º 589; suplente �
Luciano Santos Carvalho, casado, residente no Centro Comercial
Rainha, piso 6, sala 2, Oliveira de Azeméis, revisor oficial de contas
n.º 969.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627920

ALMEIDA & FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1174/780410; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 7/20030131.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, foi registado o seguinte:

a) Aumentado o capital na quantia de € 44 014,43, quanto a
€ 23 332,99, realizado por incorporação de reservas de
reavaliação, quanto a € 2210,36, por incorporação de reservas le-
gais e quanto a € 18 471,08, por transferência de resultados transita-
dos, subscrito pelos sócios António Ferreira de Almeida, Maria Aldina
Marques Fonseca, Carla Maria Fonseca de Almeida e Estela Marisa
Fonseca de Almeida, todos residentes em Aido do Carvalho, Oliveira
de Azeméis, na proporção das suas quotas e para aumento do seu valor
nominal;

b) Alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, cuja redacção é
a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALMEIPLÁS � Plásticos Indus-
triais, L.da, e tem a sua sede no lugar de Lações de Baixo, freguesia e
concelho de Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 50 000, e corresponde à soma das quatro
quotas seguintes: uma de € 33 330,40, do sócio António Ferreira de
Almeida; uma de € 12 500, da sócia Maria Aldina Marques da Fonse-
ca; uma de € 2084,80, da sócia Carla Maria Fonseca de Almeida; e
uma de € 2084,80, da sócia Estela Marisa Fonseca de Almeida.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627939

SANTOS SILVA & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 1782/860703; identificação de pessoa colectiva
n.º 501684972; inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6;
números e datas das apresentações: 1/20021213 e 1/20030203.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, que foi registado o seguinte:

a) Por deliberação de 27 de Novembro de 2002 foram nomeados
gerentes Luís Filipe Brandão Santos Silva, casado, residente na Rua de
José Soares Silva, 117, São João da Madeira e Pedro José Brandão
Silva, casado, residente na Avenida de Benjamim, 353, bloco 4, 4.º,
A, São João da Madeira.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627971

RUCARMA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS E COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 3937/20010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505314754; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: of. 6/20030130.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, foi registado o seguinte:

a) O gerente Carlos Alberto Pinho da Silva, cessou as suas funções
em 6 de Agosto de 2002, por renúncia.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627904

ALBERTINO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1563/820831; identificação de pessoa colectiva n.º 501309853;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20030203.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, foi deslocada a sede para o lugar da
Manga, Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627998

COMPRENDA � COMÉRCIO DE PRENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3163/970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503810592;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/20030130.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, a sociedade foi dissolvida por mútuo
acordo dos sócios Paulo Jorge Henriques Tavares e Manuel Joaquim
Resende da Costa tendo as contas sido aprovadas em 8 de Janeiro de
2003, nada havendo a liquidar ou partilhar.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627912

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 310/600924; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010927; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, inscrição n.º 8 e
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 16, 17 e 18/
030203.
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Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente Martinho Manuel Penha e Sousa, cessou as suas fun-
ções em 12 de Junho de 2002 por destituição.

b) Por deliberação de 12 de Junho de 2002, foi nomeada gerente
Maria Belmira Ferreira Martins, viúva, residente na Rua do General
Humberto Delgado, Vila Pouca de Aguiar.

c) Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, cuja redacção é a
seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por três gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura conjunta de dois dos gerentes nomeados
ou de procurador da sociedade, constituído por instrumento de man-
dato outorgado por dois gerentes.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627980

MARIA LEONOR VILHENA LEAL MARQUES PINTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4401/030205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/030205.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que Maria Leonor de Vilhena Leal
e Marques Pinto, solteira, maior, residente na Avenida de João Pinto
Bessa, sem número, Cucujães, Oliveira de Azeméis, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Leonor Vilhena Leal Mar-
ques Pinto, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João
Pinto Bessa, sem número, freguesia de Vila de Cucujães, concelho de
Oliveira de Azeméis.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e criar agências, sucursais, filiais ou outras formas
locais de representação, em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de acupunctura
e quiroprática.

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 ela sócia, Maria Leonor de Vilhena Leal e Marques Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ela
sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia, Maria Leonor de Vilhena Leal
e Marques Pinto, desde já nomeada gerente, ou a cargo de outras pes-
soas estranhas à sociedade que venham a ser por ela sócia 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 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 a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2003278028

BRIGADE OFF VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 4400/030131; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/030121.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre José Henrique de Pinho
Gonçalves casado com Carla Maria Ferraz Costa Lopes, na comu-
nhão de adquiridos, residente na Urbanização de Nossa Senhora da
Conceição, casa 7, Cucujães, Oliveira de Azeméis; Cláudia Maria de
Pinho Gonçalves, solteira, maior, residente na Rua do Clube
Desportivo de Cucujães, Cucujães e António Miguel de Pinho Gon-
çalves, solteiro, maior, residente na Rua do Clube Desportivo de
Cucujães, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Brigade Off Vídeo, L.da, com sede na
Rua do Clube Desportivo de Cucujães, lote 15, rés-do-chão, esquerdo,
freguesia de Vila de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de instrumentos
musicais, discos e cassetes e produtos similares. Exploração de clube
de vídeo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
1666,66 euros, pertencente ao sócio António Miguel de Pinho Gon-
çalves e duas iguais do valor nominal de 1666,67 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627963

MOLCO � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 4344/020816; identificação de pessoa colectiva n.º 501713670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 8; números e da-
tas das apresentações: 13/020816 e 18/030131.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Foram alterados os artigos 1.º e 4.º do contrato social, cuja re-
dacção é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação MOLCO � Sociedade de Im-
portação e Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Albino
dos Reis, Edifício Dghton, 2.º, sala 3, freguesia e concelho de Olivei-
ra de Azeméis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 963,94 euros e corresponde à soma de três quotas nos valores
nominais de 12 469,95 euros, 2244,59 euros, pertencentes ao sócio
Manuel Demée do Pilar e outra do valor nominal de 249,40 euros, na
titularidade de Manuel Demée do Pilar e de Elsa Maria Demée do
Pilar, em comum e sem determinação de parte ou direito.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627955

BATALHÃO VERDE � LIMPEZAS DOMÉSTICAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3934/010424; identificação de pessoa colectiva n.º 504475169;
averbamento n.º 1, averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: Of.
10, 11, 12 e 15/030203.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Os gerentes Fernando Nuno Marques Monteiro Ralha Portugal,
Paulo Jorge Gonçalves Simões, e Hugo André Tavares Fernandes ces-
saram as suas funções, em 26 de Fevereiro de 2002, por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 5.º do pacto social cuja redac-
ção é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da respectiva escrita, é de 5985,57 euros,

(1 200 000$), correspondente à soma de três quotas, sendo uma de
3591,35 euros, da sócia, Bastos Service � Serviço de Limpeza, L.da e
duas de 1197,11 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Sérgio Miguel Pereira Bastos e Sandra Maria Pereira de Queirós.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Sérgio Miguel
Pereira Bastos, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do indicado gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles Oliveira. 2001627858

OLIVEIRA DO BAIRRO

ÁVILA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 508; identificação de pessoa colectiva n.º 503485845; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 6, inscrição n.º 8, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 5, 6 e 7/20030224.

Certifico que foram registados:
A cessação de funções de gerente de José António Rodrigues do

Amaral, por renúncia de 20 de Fevereiro de 2003 e nomeada gerente
Isabel Maria Ferreira Miranda Marques, por deliberação de 20 de Fe-
vereiro de 2003 e a alteração parcial do pacto, quanto ao artigo 4.º,
cuja nova redacção é a seguinte:

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral ficará a cargo de ambos os sócios, já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em quaisquer actos e contratos.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Conservador destacado, (Assinatura ile-
gível). 2000337147

ROSA SANTOS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1043; identificação de pessoa colectiva n.º 506213501; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030221.

Certifico que, foi registada a constituição por António da Rosa dos
Santos e mulher Eva Tavares Ferreira, casados na comunhão de ad-
quiridos, residentes na Rua do Cabeço, 42, Fermentelos, Águeda, da
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Rosa Santos � Mediação de
Seguros, L.da, com sede na Rua do Engenheiro Agnelo Prazeres, 79,
na freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro.

2.º

O objecto social consiste na mediação de seguros.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2750 euros per-
tencente ao sócio António da Rosa dos Santos e uma de 2250 euros
pertencente à sócia Eva Tavares Ferreira.

4.º

A gerência, dispensada de caução e com direito à remuneração que
for fixada em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde
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já nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer gerente para
obrigar a sociedade.

5.º

Os lucros, depois de deduzidos 5% para o fundo de reserva legal,
poderão ser levados total ou parcialmente a reservas, conforme delibe-
ração da assembleia geral.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social da altura da deliberação, se assim for
deliberado por unanimidade em assembleia geral.

Está conforme.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000337120

SANTA MARIA DA FEIRA

MANUEL OLIVEIRA, FERRAMENTAS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Ranzal, 99, São João de Vêr,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 7909/
020807; identificação de pessoa colectiva n.º 506244350 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020807.

Certifico que por Manuel Fernando Castro de Oliveira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Oliveira, Ferramentas Agríco-
las, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Ranzal, 99, da freguesia de
São João de Vêr, do concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto da sociedade consiste em compra e venda de toda a es-
pécie de ferramentas agrícolas e máquinas agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde a uma única quota, de igual valor, per-
tencente ao único sócio.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E, do Código das Sociedades Comer-
ciais, o sócio único poderá, a todo o tempo, designar um ou mais
gerentes, registando a respectiva nomeação em acta própria, lavrada
para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é desde já designado
gerente, o referido sócio, ao qual competirá a representação da so-
ciedade, em juízo e fora dele, e exercer as competências das assem-
bleias gerais.

6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

§ único. Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade, serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

8.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, fican-
do desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movimenta-
ção de contas bancárias que forem necessárias ao giro comercial.

28 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202435

ARTE MODERNA � ARTEFACTOS EM CIMENTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Travessa, 50, Casais de Baixo, Rio Meão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 7907/
020806; identificação de pessoa colectiva n.º 506023737 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020806.

Certifico que por Adão de Sá Ferreira, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a denominação Arte Moderna � Artefactos
em Cimento, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Rua da Traves-
sa, 50, Casais de Baixo, freguesia de Rio Meão, concelho de Santa
Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social, quer no país, quer no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de produtos de betão para
construção e comércio por grosso de produtos em betão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor pertencente
ao sócio único.

4.º

1 � A gerência será remunerada ou não conforme deliberação da
assembleia geral, fica afecta a um ou mais gerentes, ficando já desig-
nado o sócio Adão de Sá Ferreira.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção do gerente.

5.º

O sócio pode celebrar com a sociedade, quaisquer negócios jurídi-
cos, permitidos por lei, e que sirvam à prossecução do objecto social.

27 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202433

J. SANTOS & FILHOS, L.DA

Sede: Meia Légua, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 7903/
020805; identificação de pessoa colectiva n.º 506104362 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020805.

Certifico que entre José Manuel dos Santos, Paulo Manuel da Cos-
ta Santos, António Manuel da Costa Santos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Santos & Filhos, L.da, com sede em
Meia Légua, Escapães, Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social, poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
estabelecer filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de componentes para calçado.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 6000 euros, dele pertencendo uma quota de 3120 euros ao primei-
ro outorgante, e de 1440 euros a cada um dos segundo e terceiro
outorgantes.

4.º

A sociedade pode participar em qualquer outra, seja qual for o seu
objecto.
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5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade mediante condi-
ções a estabelecer por deliberação da assembleia geral, mas só até ao
triplo do capital social.

6.º

A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio gerente
José Manuel dos Santos, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
que envolvam obrigações ou responsabilidades é necessária a assinatu-
ra do gerente.

§ 2.º É proibido ao gerente obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos alheios aos interesses sociais, nomeadamente letras a
favor, avales, fianças, cauções e responsabilidades semelhantes.

7.º

1 � A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consen-
timento por escrito da sociedade, tendo esta, em primeiro e com
eficácia real, o direito de preferência, o qual poderá ser exercido, nas
mesmas condições pelo sócios não cedentes, em segundo lugar.

2 � O prazo para a sociedade deliberar o consentimento ou a pre-
ferência, previstos no número anterior, é de 30 dias a contar da data
da comunicação, por escrito e em carta registada, que, obrigatoria-
mente mencionará a identificação do cessionário e todas as condi-
ções de cessão, podendo os sócios exercer o direito de preferência
nos 15 dias seguintes ao conhecimento da deliberação que preste o
consentimento para a cessão.

3 � Se a sociedade e os sócios declararem que não querem a quota
ou a parte da quota a alienar ou não responderem, também por carta
registada, dentro do prazo de 15 dias a contar da recepção do ofere-
cimento, poderá a quota ser livremente cedida.

4 � A cessão, no todo ou em parte, entre sócios descendentes ou
ascendentes é livremente permitida.

8.º

No caso de morte de algum dos sócios, os seus herdeiros deverão
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver indivisa.

9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos
sócios, nos casos seguintes:

a) Havendo acordo com o titular da quota;
b) Caso se trate de quota adquirida pela sociedade;
c) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só

de bens, a quota ou as que dela resultarem após a divisão, não fiquem
a pertencer a quem era seu titular antes daqueles factos;

d) Quando a quota a amortizar tenha sido arrestada, penhorada,
arrolada ou arrematada por quem não seja sócio ou, por qualquer modo
se encontre sujeita a procedimento contencioso.

2 � O valor da quota a amortizar será a que resultar do balanço
realizado para o efeito.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo nos
casos em que a lei exija outros prazos ou formalidades.

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados os gerentes a proceder ao levantamen-
to do capital social, para a aquisição de bens.

6 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202431

DISCOROLHAS � COMÉRCIO DE DISCOS E ROLHAS, L.DA

Sede: Rua da Mata, 1529, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7906/020806; identificação de pessoa colectiva
n.º 506206939 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 23/020806.

Certifico que entre Joaquim de Sá Lopes e Manuel de Sá Lopes, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto
social:

1.º

A sociedade adopta a firma DISCOROLHAS � Comércio de Dis-
cos e Rolhas, L.da, com sede na Rua da Mata, 1529, freguesia de San-
ta Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O objecto social consiste em comércio por grosso de rolhas,
discos de cortiça e cortiça em bruto.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, dividido em duas quotas iguais pertencentes, uma a cada
um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

27 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202428

DERFTECH � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Avenida do Monte de Cima, Galerias Monte de Cima, 77,
loja 2, fracção C, Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 7904/
020805; identificação de pessoa colectiva n.º 506246728 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/020805.

Certifico que entre Luís Frederico de Oliveira Guedes da Silva, Tiago
Manuel de Oliveira Guedes da Silva e Liliana Augusta Moreira de Sá
Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma DERFTECH � Informática, L.da, com
sede na Avenida do Monte de Cima, Galerias Monte de Cima, 77,
loja 2, fracção C, freguesia de Paços de Brandão, concelho de Santa
Maria da Feira.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de material
informático, consultadoria informática, sistemas informáticos e a
prestação de serviços.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Luís Frederico de Oliveira Guedes da Silva; e
duas iguais de 250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Tiago Manuel de Oliveira Guedes da Silva, e Liliana Augusta Moreira
de Sá Alves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio, Luís Frederico de
Oliveira Guedes da Silva, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência poderá comprar e vender bens móveis ou imóveis

de e para a sociedade.
4 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.
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5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao triplo do capital social, bem como poderão os só-
cios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

25 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202425

SÉRGIO MOREIRA � COMÉRCIO DE FLORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Canto, Sanfins, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula n.º 7901/
020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506138739 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020802.

Certifico que por Sérgio Fernandes Moreira, foi constituída a soci-
edade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Moreira � Comércio de Flores,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Canto, freguesia de
Sanfins, deste concelho de Santa Maria da Feira.

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 forma de representação social,
em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de flores e plantas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, pertencente ao sócio Sérgio Fernandes Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Sérgio Fernandes
Moreira, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura do sócio gerente.

ARTIGO 5.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de deduzida a percentagem
para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento ou interdição do sócio, a sociedade conti-
nuará com o representante do mesmo ou os seus herdeiros, os quais
se farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 50 000 euros.

24 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202424

RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4733/960607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503684341; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 19 e 20/020719.

Certifico que foram designados gerentes os sócios José Augusto dos
Santos Rodrigues, residente na Rua da Aldeia, 204, Paços de Brandão
e Maria Natália Alves Rodrigues dos Santos, residente na Rua da Fon-
te Infesta, 28, Riomeão.

Data: 15 de Março de 1996.

Mais certifico que cessou funções a gerente Maria Natália Alves
Rodrigues dos Santos, por renúncia.

Data: 15 de Novembro de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202422

CONTIFISCO � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, FISCALIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2259/870324; identificação de pessoa colectiva
n.º 501800395; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/
020327.

Certifico que foi alterada a redacção dos artigos 4.º e 9.º do pacto
social que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 14 963,95 euros, divide-se em quatro quotas do seguinte modo: três
no valor nominal de 2992,79 euros, cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Paulo Augusto Dias Mendes, Ana Maria da Costa e
Joaquim António da Costa e Silva; e outra no valor nominal de
5985,58 euros, pertencente ao sócio Joaquim Alcides Ribeiro Cabeça.

ARTIGO 9.º

A gerência fica afecta aos sócios Joaquim António da Costa e Sil-
va, Paulo Augusto Dias Mendes, e Ana Maria Silva da Costa, desde já
nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade são sempre necessárias duas assi-
naturas, devendo uma delas ser, obrigatoriamente, a do gerente Joa-
quim António da Costa e Silva.

Porém, para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura
de qualquer um deles.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

3 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202419

SÁFIEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5799/981229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504786229; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 48/011227 e 26 e 27/020718.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sendo
o aumento de 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
na proporção e em reforço das quotas, redenominação do capital social
para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, que
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em quatro, duas quotas iguais no valor de
1250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Américo Gomes
de Sá, Carlos Alberto Gomes de Sá Vera Alexandra Gomes de Sá, e
Sílvia Daniela Gomes de Sá.

Mais certifico que foi designado gerente o sócio Carlos Alberto
Gomes de Sá, solteiro, maior, residente na Rua do Monte do Outeiro,
117, Riomeão.

Data: 15 de Julho de 2002.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202418
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SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL VILA GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5220/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503984973;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/020716.

Certifico que foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social
que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o objecto de exploração agrícola e florestal.
§ único. A sociedade poderá participar como sócia em sociedades

com objecto idêntico ao seu, regulada por leis especiais, bem como
participar ou formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades comerciais e associações em participação, nos ter-
mos a deliberar em assembleia geral.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

27 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202417

LÍDIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3707/930203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502933704; inscrição n.º 4; números e datas das apresenta-
ções: 73/011228 e 29/020718.

Certifico que o capital social foi reforçado para 1 002 410$, sendo
o aumento de 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
na proporção e em reforço das quotas, redenominação do capital social
para euros e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social que
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros perten-
centes a cada um dos sócios.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

8 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202416

CRISTINA & MÁRIO � VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Pinto Coelho, 41, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7930/020820; identificação de pessoa colectiva
n.º 506254623 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/020820.

Certifico que entre Mário Jorge dos Reis Alves e Rosa Cristina de
Barros Cardoso, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a denominação, Cristina & Mário � Vestuário e
Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Capitão Pinto Coelho, 41,
freguesia de Paços de Brandão, deste concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por deliberação da gerência a sede poderá ser mudada para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes.

2.º

Constitui seu objecto a venda de todo o tipo de vestuário para
adultos, criança e bébé. Venda de acessórios ligados ao vestuário (cin-
tos, carteiras, malas, colares, assim como de marroquinaria, óculos,
chapéus e brincos). Venda de calçado de adulto e criança.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, divide-se em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Mário Jorge Reis Alves e Rosa
Cristina Barros Cardoso.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, quando feita a
estranhos carece do consentimento da sociedade, podendo esta deli-
berar a amortização da quota do cedente que, desta forma, ficará
pertença da sociedade.

5.º

A gerência e a administração da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficien-
te a assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos que à mesma disserem respeito.

6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até vinte vezes o capital social.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202415

LIXAMENTOS E POLIMENTOS, GOIM, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queirós, 566, Goim, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7926/020819; identificação de pessoa colectiva
n.º 506169545 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/020819.

Certifico que entre Fernando Jorge Almeida Gomes e Paulo Jorge
Jesus de Almeida, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Lixamentos e Polimentos, Goim, L.da,
com sede na Rua de Eça de Queirós, 566, lugar de Goim, da freguesia
de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
lixamento e polimentos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3350 euros pertencente
ao sócio Fernando Jorge Almeida Gomes e outra de 1650 euros per-
tencente ao sócio Paulo Jorge Jesus de Almeida.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando Jorge
Almeida Gomes, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, com precedente deliberação da assembleia geral, tomada por una-
nimidade, até ao triplo do capital social, bem como poderão os só-
cios fazer à sociedade os suprimentos de que a mesma carecer, nos
termos e condições a deliberar igualmente em assembleia geral.

7 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000201414

STANIMIROV CORK INDUSTRY � COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Valada, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3867/930827; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503054372; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 18/
020806.

Certifico que foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social
que passou a ser a seguinte:

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio, importação e
exportação de cortiça.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

28 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202412

DENCI PORTUGAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5892/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 503664561; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 24/020730.

Certifico, que cessaram funções o vice-presidente do conselho de
administração e o vogal, Sandro Giacomelli, por renúncia.

Data: 30 de Junho de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202411

AMORIM, REVESTIMENTOS, S. A.

Sede: Fial, São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 590/640821; identificação de pessoa colectiva
n.º 500137927; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25; número e data
da apresentação: 27/021016.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções do vogal do conselho de administração Joa-

quim Ferreira da Mota, por renúncia.
Data: 3 de Setembro de 2002.

10 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202409

CORK-LINE � COMÉRCIO DE CORTIÇAS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua Principal, 764, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7915/020809; identificação de pessoa colectiva
n.º 506239187 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/020809.

Certifico que entre Fernando Mendes Batista e Edite Manuela da
Costa Rosário Batista, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CORK-LINE � Comércio de Cortiças
e Derivados, L.da e tem a sua sede na Rua Principal, 764, freguesia de
Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação e comercialização
de cortiça e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de

5000 euros, pertencente ao sócio Fernando Mendes Baptista e outra
no valor de 100 euros, pertencente à sócia Edite Manuela da Costa
Rosário Baptista.

ARTIGO 4.º

1 � a gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando Mendes Baptista,
que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura, para
que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus actos.

2 � No exercício dos poderes de gerência, poderá o gerente:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis de e para

a sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
c) Outorgar quaisquer contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, quer efectuada entre sócios quer a favor
de terceiros, é livre.

2 � Em qualquer das cessões previstas no número anterior a socieda-
de, primeiro, e depois os seus sócios, gozam do direito de preferência.

3 � Para o efeito do número anterior o sócio cedente notificará
por escrito, com a antecedência de pelo menos 60 dias da data pre-
vista para a celebração do negócio, os beneficiários do direito de pre-
ferência, dando-lhes conta do preço da cedência, identificação do
comprador e demais condições do negócio.

4 � Por sua vez os preferentes poderão exercer o seu direito con-
quanto comuniquem esta sua intenção no prazo de 30 dias após a
recepção da notificação referida no número anterior.

5 � Havendo vários interessados, abrir-se-ão licitações entre eles,
revertendo a totalidade do preço para o sócio cedente.

6 � No caso do exercício do direito de preferência o preço da
cessão será pago em oito prestações trimestrais e sucessivas, vencen-
do-se a primeira na data da cessão, condições que prevalecerão sem-
pre independentemente das estipuladas para o negócio que deu ori-
gem ao exercício do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos de
insolvência ou falência de qualquer sócio, bem como nos casos de
arresto, arrolamento ou penhora da quota.

2 � A sociedade tem igual direito de amortização se por partilha
dos bens do casal de algum sócio, motivada por divórcio ou separa-
ção, a quota for adjudicada ao outro cônjuge.

ARTIGO 7.º

1 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e
com os herdeiros do sócio falecido e representante do incapaz.

2 � Os herdeiros do sócio falecido, deverão nomear dentro do
prazo de 30 dias, a contar do óbito, um de entre eles que os represen-
te, perante a sociedade enquanto a herança se mantiver indivisa.

3 � No caso do número anterior e ainda em todos os casos de com-
propriedade de qualquer quota a divisão desta só será possível com o consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção dirigida a cada um dos sócios e com a antecedência
mínima de 16 dias.

Disposição transitória

Declararam ainda que, o gerente nomeado poderá desde já levantar
o capital social depositado nos termos do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, para fazer face às despesas de constituição,
registo e instalação da sede social.

31 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000202408

C. L. E. R. C. � CENTRO LUSO-ESPANHOL DE ROLHAS
DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6657/001222; identificação de pessoa colectiva
n.º 505266237; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 38/020719.
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Certifico que, foi efectuado o registo de deslocação da sede para a
Rua das Valas, 80, Ribas, Riomeão.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000162053

PINHO, SILVA & MOURO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2992/900806; identificação de pessoa colectiva n.º 502365447;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e datas
das apresentações: Of. 14/030110; Of. 7/030124 e 8/030124; e 11/
021021.

Certifico que cessou funções o gerente José Carlos Ferreira de
Almeida e Silva, por renúncia.

Data: 16 de Setembro de 2002.

Mais certifico que foi alterado o pacto social no seu artigo 4.º, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios José Pinto de Mouro,
e Vítor Manuel Barbosa Ferreira de Pinho, desde já nomeados geren-
tes sendo necessária a assinatura conjunta dos dois sócios gerentes,
para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Conferida, está conforme.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000959369

TRANSPORTES ANTÓNIO & FILIPE CARVALHO, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 8047/021122; identificação de pessoa colectiva
n.º 506254658 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/021122.

Certifico que entre António Luís da Silva Carvalho e Filipe Ale-
xandre da Silva Moreira de Carvalho, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes António & Filipe
Carvalho, L.da, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários da fre-
guesia da Feira, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim criar sucursais.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
40 000 euros, pertencente ao sócio António Luís da Silva Carvalho e
outra de 10 000 euros, pertencente ao sócio Filipe Alexandre da Sil-
va Moreira de Carvalho.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios desde já no-
meados gerentes.

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.
§ único. No exercício das suas funções, os gerentes poderão:
a) Alienar, adquirir ou onerar imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos de e para

a sociedade;

c) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-
rar e rescindir os respectivos contratos;

d) Comprar e vender ou emprestar viaturas automóveis.

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao dobro das quotas, bem
como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, envi-
adas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

10 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956610

ÉLIO FRANCISCO RIBEIRO SILVA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Fojo, 33, rés-do-chão, esquerdo, Fiães,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 8017/021028; identificação de pessoa colectiva
n.º 506193802 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/021028.

Certifico que por Élio Francisco Ribeiro da Silva, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

1.º

A sociedade adopta a firma Élio Francisco Ribeiro Silva � Socie-
dade Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Fojo, 33, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de Fiães, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social, quer no país, quer no estrangeiro.

2.º

1 � O objecto social é o comércio por grosso e a retalho de ves-
tuário de homens e senhoras. Importação e exportação. Acessórios
de moda.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor pertencente
ao sócio.

2 � O sócio pode fazer à sociedade prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência será remunerada ou não conforme for deliberado
em assembleia geral, ficando desde já, nomeado o sócio.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

5.º

O sócio pode celebrar com a sociedade, quaisquer negócios jurídi-
cos permitidos por lei, e que sirvam à prossecução do objecto social.

11 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000166814

PADARIA PASTELARIA TRIBO, L.DA

Sede: Avenida de São Cristóvão, 915, Nogueira da Regedoura,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7372/011115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505816466; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 6 e 7/020722.
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Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções dos gerentes Alberto Oliveira da Silva Pereira

e Maria Paula Sampaio Dias Coutinho, por renúncia.
Data: 24 de Junho de 2002.

3 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000157912

JORGE RAÍNHO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4337/950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503383244;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 20/020627.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe foram efectuados os seguintes registos, cujo ex-
tracto é o seguinte:

Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
2410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e na
proporção das quotas; redenominação do capital social para euros;
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º

Capital: € 5000.
Sócios e quotas: António Jorge Martins Leite Raínho, € 4000; e

Lurdes Conceição Pinho Leite Raínho, duas quotas de € 500, cada uma.

Conferida, está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 2000162924

CERCIFEIRA � COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS

DA FEIRA, C. R. L.

Sede: Rua do Dr. Santos Carneiro, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 14/861224; identificação de pessoa colectiva n.º 501095535; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 2/020725.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2005.
Data: 22 de Março de 2002.
Direcção: presidente � Alberto Soares Correia de Oliveira, casa-

do, residente na Rua de 1.º de Maio, 46, Santa Maria da Feira; vice-
presidente � Rocco di Bernardo, casado, residente na Rua de 1.º de
Maio, 44, Santa Maria da Feira; tesoureiro � Vítor Pereira Rodrigues,
casado, residente em Casas, Lourosa; secretária � Maria Georgina da
Conceição Santos, casada, residente na Travessa de Linhares, 39,
Guisande; vogal � Maria Aida Ferreira de Sá, casada, residente na Rua
de Nossa Senhora da Piedade, 30, Santa Maria da Feira; primeira-su-
plente � Maria de Fátima Sá Guimarães, casada, residente na Rua da
Atalaia, 124, Travanca; segundo-suplente � Augusto Jacques de Sá
Rosas, casado, residente na Rua de 1.º de Maio, 955, Paços de Brandão.

Conselho fiscal: presidente � António Manuel da Rocha
Espassadim, casado, residente na Rua do Comandante António
Martins, 28, Santa Maria da Feira; secretário � Aurélio Gonçalves
Pinheiro, casado, residente na Rua de 1.º de Maio, Santa Maria da
Feira; vogal � Horácio Ferreira de Sá, casado, residente na Rua do
Comendador Sá Couto, 75-A, 1.º, Santa Maria da Feira.

15 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000157130

CARPINTARIA MECÂNICA DOS CAMALHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5861/990226; identificação de pessoa colectiva n.º 504482610; ins-
crição n.º 3; números e datas das apresentações: 3/020520 e 8/021112.

Certifico que o capital social foi reforçado para € 100 000, sendo
o aumento de € 240,44, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-
cios na proporção e em reforço das quotas, e foi alterada a redacção
dos artigos 3.º e 4.º do pacto social, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res é de 100 000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 25 000 euros,

pertencentes cada uma a cada um dos sócios Álvaro Gomes da Silva
Neves, Maria Helena Ribeiro da Silva Neves, Ana Maria Gomes da Sil-
va Neves Monteiro e José Manuel Gomes da Silva Neves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta aos sócios Álvaro Gomes da
Silva Neves e Maria Helena Ribeiro da Silva Neves, que ficam já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para validamente obrigar a sociedade.

§ único. No exercício das suas funções, os gerentes poderão:
a) Alienar, adquirir ou onerar imóveis de e para a sociedade;
b) Adquirir ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos de e para

a sociedade;
c) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar e rescindir os respectivos contratos;
d) Comprar, vender ou emprestar viaturas automóveis;
e) Adquirir ou alienar participações no capital de outras sociedades;
f) Celebrar contratos de locação financeira;
g) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto social.

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000163335

FERNANDO ALMEIDA & ANTÓNIO MOREIRA, L.DA

Sede: Rua do Sol, 185, Romariz, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8034/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 505466236;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 18/030114.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação do gerente Adelino da Silva Dias, com capacidade profis-

sional, casado, residente na Rua do Professor Egas Moniz, 229, Arrifana.
Data: 6 de Dezembro de 2002.

21 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951627

MONTEIRO & ROCHA, L.DA

Sede: Candal, São Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3006/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502312394;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/021122.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Reforço do capital social para € 75 000, sendo o aumento de

€ 70 000, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-
ção e em reforço das quotas e foi alterada a redacção dos artigos 3.º
e 4.º do pacto social que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de € 75 000,
dividido em duas quotas iguais de € 37 500, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Fernando de Oliveira Monteiro e Maria da Piedade Coelho
Pereira da Rocha Monteiro.

4.º

Precedente deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital, até dez vezes o capital social.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

25 de Janeiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000956653

ALCINO RIBEIRO TAVARES, L.DA

Sede: Rua da Ribeira, 68, Argoncilhe, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6234/000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504804219;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/021105.
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Certifico que foi alterada a redacção dos artigos 1.º e 2.º que passou
a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Alcino Ribeiro Tavares, L.da, com sede
na Rua da Ribeira, 68, da freguesia de Argoncilhe, do concelho de
Santa Maria da Feira.

A sociedade poderá abrir sucursais, filiais ou outras formas de re-
presentação social, no concelho ou concelhos limítrofes, mediante
simples deliberação da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste em instalações de pichelaria, funilaria, aque-
cimento central, gás, aspiração central, montagem de piscinas, siste-
mas de rega e ar comprimido, instalação de ar condicionado e venti-
lação mecânica.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

20 de Dezembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000951503

G. F. REIS FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Gil Vicente, 5, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 8110/030114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506434621 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/030114.

Certifico que por Gonçalo Filipe dos Reis Ferreira, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação G. F. Reis Ferreira, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gil Vicente, Arrifana.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar sucursais, filiais ou outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio está autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal à sociedade, até ao montante global correspondente a cinquenta
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social, depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer móveis ou direitos, imóveis ou
direitos, mesmo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

4 de Fevereiro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2000954650

SEVER DO VOUGA

DIM MAK � GINÁSIO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 576; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020507.

Certifico que entre Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, solteiro,
maior, residente no lugar de Vale do Neto, freguesia de Silva Escura,
concelho de Sever do Vouga; Cristiano Filipe Matos Gonçalves, sol-
teiro, maior, residente no lugar de Penouços, freguesia de Paradela,
concelho de Sever do Vouga; e João Evangelista Martins Gonçalves,
casado com Lucilda Maria da Silva Matos, na comunhão geral, resi-
dente no referido lugar de Penouços, foi constituída a sociedade que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dim Mak � Ginásio de Activida-
des Desportivas, L.da, e tem a sua sede em Sever do Vouga, na Rua da
Igreja, Edifício Laranja, fracção L, concelho de Sever do Vouga.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Constitui seu objecto, a prestação de serviços em actividades
desportivas, designadamente, artes marciais, modalidades aeróbia, ac-
tividades fitness, yoga, solário, banho turco, squash, fisioterapia, ac-
tividades artísticas e espectáculo (exposições), bar, comércio a reta-
lho de vestuário para adulto e criança.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, representado por três quotas, sendo uma do valor
nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre
Rodrigues Coutinho; uma do valor nominal de 2250 euros, perten-
cente ao sócio Cristiano Filipe Matos Gonçalves e uma do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio João Evangelista Martins
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
tos precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assu-
mam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões feitas e as correspectivas divisões são livremente
permitidas, desde que feitas aos sócios, e repartidas por partes iguais.

Desde que feitas a estranhos, só serão eficazes para com a socieda-
de desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem o direito de preferência, relativamente às
cessões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência, a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão, de quatro em quatro meses, vencendo-se a
primeira na data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas por
lei competem à gerência os mais amplos poderes de gestão das acti-
vidades sócias e a representação da sociedade, e em especial:

a) Constituir mandatários da sociedade;
b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou móveis sujeitos a

registo;
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c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, Paulo Alexandre Rodrigues
Coutinho, Cristiano Filipe Matos Gonçalves e João Evangelista
Martins Gonçalves.

3 � Por deliberação dos sócios, pode ser alterada a composição da
gerência, que poderá integrar sócios ou não sócios.

4 � Os gerentes são dispensados de caução e terão as remunera-
ções que vierem a ser deliberadas pelos sócios.

5 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade só a vinculam se forem praticados e os correlativos
documentos assinados:

a) Conjuntamente por dois gerentes.
6 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por um só

gerente.
7 � Além de outros que a assembleia geral pode precisar mediante

deliberação nesse sentido, é considerado acto de mero expediente o
endosso de quaisquer títulos de crédito para o depósito em conta ban-
cária de firma.

ARTIGO 8.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.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a con-
tar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a
permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais; poste-
riormente, e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas, em vez
delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um ou a
alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º
do Código das Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 1000077113

VALE DE CAMBRA

KASAMED � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 801/991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504635093;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20030228.

Certifico que foi depositada a escritura da sociedade em epígrafe de
onde consta que esta sociedade procedeu ao aumento de capital, pas-
sando o artigo 3.º do respectivo pacto social, ficado com a seguinte
nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social, é de 40 000 euros, cor-
respondente ao valor da quota única da sócia Isabelina Maria Marques
Moreira Dias Castro Pinho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 2003326634

J. A. VIEIRA DE ALMEIDA � PRODUÇÃO DE LEITE
DOS PENEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 1040/20030303; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/20030303.

Certifico que entre:
1.ª Custódia Ferreira Seabra de Almeida, casada com o segundo

outorgante segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Rossas, concelho de Arouca e residente no lugar de Pene-
dos, freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, portadora do
bilhete de identidade n.º 6786592, emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa, em 11 de Janeiro de 1995, contribuinte fiscal
n.º 138847584.

2.º José Augusto Vieira de Almeida, casado com a primeira
outorgante e com ela residente, natural da freguesia de Santa Eulália,
concelho de Arouca, contribuinte fiscal n.º 162034407, portador do
bilhete de identidade n.º 5427092 emitido pelos ditos serviços em 16 de
Novembro de 1994.

Foi constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
J. A. Vieira de Almeida � Produção de Leite dos Penedos, L.da, so-
ciedade esta que se rege pelo pacto social seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado para instruir a escritura de constitui-
ção da sociedade J. A. Vieira de Almeida � Produção de Leite dos
Penedos, L.da, lavrada no Cartório Notarial de São João da Madeira.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. A. Vieira de Almeida � Produção de
Leite dos Penedos, L.da, e tem a sua sede no lugar dos Penedos, fre-
guesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, e durará por tempo
indeterminado.

Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a sua sede
social para qualquer outro local podendo todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agências, ou
outras formas locais de representação da sociedade, quer em Portugal,
quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de lei-
te. Produção e comercialização de animais das raças bovina, suína e
caprina.

A sociedade poderá adquirir livremente, participações como sócia
de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com o
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro
e representado por duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo cada
uma delas a cada um dos sócios José Augusto Vieira de Almeida e
Custódia Ferreira Seabra de Almeida.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contrato de suprimen-
tos precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que assu-
mam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as respectivas divisões são livremente
permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e descendentes.
Desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com a sociedade
desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem o direito de preferência relativamente às
cessões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não quiser
exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse direi-
to na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.
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5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão de quatro em quatro meses, vencendo-se a
primeira na data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta aos dois sócios, sendo bastante a assinatura
de qualquer deles para obrigar a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar outro gerente, compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócios.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designa-
damente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilida-
des similares.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota 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 judiciais

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 à quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a con-
tar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que a
permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas

em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a um
ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do arti-
go 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes escolher
de entre si, um elemento que a todos represente, enquanto se manti-
ver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios, que no tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada
com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não prescre-
va formalidades especiais.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Paula Ribei-
ro Nunes dos Santos. 2003326537

BEJA
MOURA

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE OLIVICULTORES
DE SAFARA, C. R. L.

Sede: Largo das Ameias, 8, Safara

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 13/
850325; identificação de pessoa colectiva n.º 500075395; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/030219.

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

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 1/030219.
Facto inscrito: Alteração parcial dos estatutos, com aumento de

capital e redenominação para euros.
Artigo alterado: 6.º
Capital mínimo: Aumentado com a quantia de 301 205$ integral-

mente subscrita em dinheiro, é redenominado em euros passando a
corresponder ao montante total de 2500 euros, representado por tí-
tulos nominativos de 33,33 euros, cada um.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Gomes
Machado. 2001812612

HILÁRIO & GORILHO, L.DA

Sede: Eira dos Caeiros, 11, freguesia de São João Batista, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 320/
000710; identificação de pessoa colectiva n.º 505023563; inscri-
ção n.º 2; a; número e data da apresentação: 5/030212.

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

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 5/030212.
Facto inscrito: Alteração parcial do pacto social com aumento de

capital e entrada de novo sócio.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: Aumentado com a quantia de 2500 euros, integralmente

subscrito por entrada em dinheiro do novo sócio Filipe Navas Garcia,
solteiro, maior, Rua do Escalatrim, 1, Moura, passa para 7500 euros.

Sócios e quotas: Joaquim Manuel Vicente Gonçalves, Joaquim Hilário
Moita Pinto e Filipe Navas Garcia, cada um com uma quota de 2500 euros.

Gerência: Pertence a todos os sócios.
Forma de obrigar a sociedade: A assinatura conjunta de três gerentes.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001812582

CARLOS MANUEL CARLOTA SINFRÓNIO, E. I. R. L.
Sede: Rua da República, 36, Moura

Conservatória do Registo Comercial de Moura. Matrícula n.º 6/970829;
identificação de pessoa colectiva n.º 800582721; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/030210.

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

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 5/030210.
Facto inscrito: Alteração parcial do pacto social com aumento de

capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: Aumentado com a quantia de 5985,57 euros, integralmen-

te subscrita em dinheiro pelo sócio, passa para 16 000 euros.

Mais certifico que o texto completo e actualizado do contrato fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Maria Pereira Go-
mes Machado. 2001812558

SERPA

VICTOR PEREIRA E CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 94/830610;
identificação de pessoa colectiva n.º 501398716; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/030303.
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Certifico, que com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do teor seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Novembro de 2002.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante em exercício, Décia
Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2001856580

BRAGA
CELORICO DE BASTO

TERRAS DE MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 327; inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 2 e 3/030219.

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

Apresentação n.º 2/030219.
Aquisição da quota de € 25 000 a favor de Luís Manuel Pereira

Esteves, casado com Lurdes Sifrósia Magalhães, na comunhão de ad-
quiridos, por cessão de José Manuel de Jesus Lopes.

Of. Averbamento n.º1; Apresentação n.º 2/030219: Cessação de
funções de gerente de José Manuel de Jesus Lopes, em 5 de fevereiro
de 2002, por renúncia.

Apresentação n.º 3/030219.
Aquisição da quota de € 25 000, a favor de Manuel Francisco de

Freitas Cardoso, divorciado, por cessão de Maria Manuela da Cruz
Alves Lopes.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001364628

SOLIDEZ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 205; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/030220.

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

Apresentação n.º 8/030220.
Aquisição da quota de € 65 155,47, resultante da divisão da quota

de € 118 464,50, em duas novas quotas a favor de Artur Carlos
Miranda de Magalhães Carvalho, divorciado, por cessão de Manuel
António Sousa Costa, reservando para si a quota de € 53 309,03.

6 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001364636

BASTIAN � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 263; inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 6 e 7/030220.

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

Apresentação n.º 6/030220.
Nomeação de gerentes.
Nomeados: Joana Maria Costa da Silva Oliveira e Manuel José Vieira

da Silva Oliveira.
Data da deliberação: 27 de Fevereiro de 1998.

Apresentação n.º 7/030220.
Nomeação de gerente.
Nomeado: João Manuel Costa da Silva Oliveira.
Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2001.

6 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
2001364644

FAFE

MANUEL MARTINS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cruz, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1386/
000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504329766; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20030227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
elevado para € 150 000 após o reforço de € 130 048,08, em dinhei-
ro pelo sócio.

Mais certifico que, foi alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros e
corresponde a uma única quota do sócio Manuel Martins.

Mais declarou sob sua inteira responsabilidade que não é exigida
pela lei, pelo contrato nem pela deliberação, a realização de outras
entradas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444842

IMAFAFE � RADIOLOGIA E IMAGIOLOGIA DE FAFE, L.DA

(anteriormente NORONHA � LOPES & C.A, L.DA)

Sede: Rua de Ferreira de Castro, Prédio Soares, 1.º, esquerdo,
Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 220/
780809; identificação de pessoa colectiva n.º 500768749; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/20030226.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato em relação aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma IMAFAFE � Radiologia e
Imagiologia de Fafe, L.da

ARTIGO 3.º

O seu objecto passa a ser o exercício de radiologia e imagiologia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444567

LISTAMPA � ESTAMPARIA TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Monte da Pena, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2172/
030227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20030227.

Certifico que entre Liseta Antónia Martins de Araújo, casada com
Artur Augusto Almeida Teixeira, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LISTAMPA � Estamparia Têxtil,
Unipessoal, L.da, e tem sede no lugar do Monte da Pena, freguesia de Golães,
deste concelho de Fafe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de estampagem e acaba-
mentos têxteis.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado na
Caixa Social, é de 10 000 euros e corresponde a uma única quota da
sócia Liseta Antónia Martins de Araújo.

ARTIGO 4.º

1 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário até ao décuplo do capital social.

2 � A sócia poderá, ainda, fazer os suprimentos de que a socieda-
de carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não é exercida por
sócios ou não sócios, conforme for decidido.

2 � Fica desde designada gerente a sócia Liseta Antónia Martins
de Araújo.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

Fica a sócia única autorizada a celebrar entre si e a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, desde que necessários à prossecução do objec-
to da sociedade.

Está conforme.

6 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444907

FISTUTIS � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua do Major Miguel Ferreira, 50, 1.º-B, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2171/
030226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20030226.

Certifico que entre Nuno Filipe Gonçalves Lopes, solteiro, maior;
e Mário Lopes, casado com Maria Emília Domingues Gonçalves, ca-
sados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação FISTUTIS � Contabili-
dade e Fiscalidade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Major Miguel
Ferreira, 50, 1.º-B, freguesia e concelho de Fafe.

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 em sociedade de apoio às
empresas no âmbito da contabilidade e fiscalidade.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Gonçalves Lopes e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Mário Lopes.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Nuno Filipe
Gonçalves Lopes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444818

PROJETUTIS � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Major Miguel Ferreira, 50, 1.º-C, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2170/
030226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20030226.

Certifico que entre Rui Miguel Gonçalves Lopes, solteiro, maior; e
Mário Lopes, casado com Maria Emília Domingues Gonçalves, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PROJETUTIS � Projec-
tos de Engenharia, L.da, e tem a sua sede na Rua do Major Miguel
Ferreira, 50, 1.º-C, freguesia e concelho de Fafe.

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 em exploração de gabinete de
engenharia civil e arquitectura. Direcção técnica e fiscalização de obras,
bem como a avaliação de imóveis.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel Gonçalves Lopes e ou-
tra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Mário
Lopes.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio Rui Miguel
Gonçalves Lopes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quota 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 o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444575

CONFECÇÕES FAFIEL, L.DA

Sede: Travessa de 9 de Dezembro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2173/
030303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20030303.

Certifico que entre Susana Manuela Novais da Silva, solteira, maior
e Joaquim Luciano Teixeira Pacheco, divorciado, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Fafiel, L.da, e tem a
sua sede na Travessa de 9 de Dezembro, desta cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuário
exterior em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4750 euros da sócia Susana Manuela Novais da Silva e outra de
250 euros do sócio Joaquim Luciano Teixeira Pacheco.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até dez vezes o capital social, nas condições deli-
beradas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios.

2 � É gerente Susana Manuela Novais da Silva.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-

timento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

6 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444850

RESTAURANTE SNACK-BAR RAMEQUIM, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 511/
880531; identificação de pessoa colectiva n.º 504084020; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 9/20030221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma foi li-
quidada.

Data da aprovação das contas: 3 de Agosto de 2002.

6 de Março de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444826

JORGE ISMAEL RIBEIRO � BORDADOS, L.DA

Sede: Palhais, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1835/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505595907;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20030218.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
acta onde consta a mudança de sede.

Sede: Lugar de Retortinha, Cepães, Fafe.

19 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444699

OS STRUMPHS � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Povoação, S. Gens, Fafe, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1324/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504466631; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 11/20030218.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato em relação aos artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção doutro vestuário exte-
rior em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde a uma única quota do sócio Manuel Rocha Andrade.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário até ao décuplo do capital social.

2 � O sócio poderá, ainda, fazer os suprimentos de que a socieda-
de carecer.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não será exercida por
sócios ou não sócios, conforme for decidido.

2 � É gerente o sócio Manuel Rocha Andrade.
3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio único autorizado a celebrar entre si e a sociedade quais-
quer negócios jurídicos, desde que necessários à prossecução do objec-
to da sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444796

ANA PAULA & JOAQUIM, L.DA

Sede: Rua do Monsenhor Vieira de Castro, loja N/D,
rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 933/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503381098;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 11/20030220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
carta onde consta a cessação de funções de gerente de Andreia Paula
da Cruz Santos Nobre.

Data da comunicação: 2 de Janeiro de 2002.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444702
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FAFECÁLCULO � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Praceta de 1.º de Maio, loja 28, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 2168/
030217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20030217.

Certifico que entre Ana Catarina Lopes Carvalho Sousa, solteira,
menor; Olinda de Freitas Lopes, casada com José Carvalho Sousa, em
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAFECÁLCULO � Contabi-
lidade, L.da, e tem a sua sede na Praceta de 1.º de Maio, loja 28, nesta
cidade de Fafe.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de conta-
bilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas com os valores no-
minais de 4750 euros e de 250 euros pertencentes, respectivamente,
às sócias Ana Catarina Lopes Carvalho Sousa e Olinda de Freitas
Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidos suprimentos de que a sociedade carecer,
nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares em nu-
merário, até ao décuplo do capital social, nas condições também de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado é exercida por sócios ou não sócios a designar em assembleia
geral.

2 � É desde já designada gerente a sócia Olinda de Freitas Lopes.
3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-

timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão o di-
reito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com o representante do interdito ou os herdeiros do falecido,
devendo estes nomear um de entre si que os represente na sociedade,
enquanto a quota permanecer indivisa.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 2001444680

GUIMARÃES

BARGUI CLUB � ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS
COM ESPECTÁCULO, L.DA

Sede: Rua de D. Maria, 81, Monte Largo, freguesia de Azurém,
concelho de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6719;
identificação de pessoa colectiva n.º 504520237; data da apresen-
tação: 20020628.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2001.

23 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 1000202356

FRUTAS DOURO AO MINHO, S. A.

Sede: Briteiros, Santo Estêvão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4202;
identificação de pessoa colectiva n.º 502107383; data da apresen-
tação: 20030226.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2002.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 2000227465

EZEQUIEL RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar do Monte de Pontido, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 3115;
identificação de pessoa colectiva n.º 502131390; data da apresen-
tação: 20030217.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000227341

CENTRO DE INGLÊS GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 409, 1.º, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6403;
identificação de pessoa colectiva n.º 504461990; data da apresen-
tação: 20030218.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta da
respectiva sociedade, referente à prestação de contas de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2000227376

VILA VERDE

PAULO OLIVEIRA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1217/
20030220; identificação de pessoa colectiva n.º 506380670 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20030220.

Certifico que entre Paulo Manuel Teixeira de Oliveira e Natália
Barbosa da Cruz Araújo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Oliveira & Araújo, L.da, e
tem a sua sede na Praça do Município, 48, sala 4, freguesia e conce-
lho de Vila Verde.

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 em exploração de gabinete de
contabilidade e consultoria fiscal e ainda consultoria para os negócios
e a gestão.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 115 � 19 de Maio de 2003 10 528-(53)

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;
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 o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003283226

RAÚL & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1219/
20030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506470504 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20030221.

Certifico que, Raúl de Lima Machado e Rosa de Sousa Afonso
Machado, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Raúl & Machado, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Regada, freguesia de Lage, concelho de Vila Verde.

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 prestação de serviços de
pichelaria.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Raúl de Lima Machado, outra do
valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Rosa de Sousa Afon-
so Machado.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Raúl de Lima Machado.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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) 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 o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003283242

CONSTRUÇÕES TARCÍSIO COSTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1214/
20030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506469344 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030213.

Certifico que, entre Tarcísio Manuel Lopes da Costa, Maria do Céu
Gomes Arantes e Raquel Arantes da Costa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Tarcísio Costa &
Filha, L.da, e tem a sua sede no lugar da Cobrosa, freguesia de Cervães,
concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e obras públicas. Compra e venda de propriedades, comércio de
electrodomésticos e materiais de construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inde-
pendentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio Tarcísio Manuel Lopes da Costa;
e duas iguais do valor nominal de 2000 euros, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria do Céu Gomes Arantes e Raquel Arantes
da Costa.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas, no
montante de 5000 euros, devendo dar entrada na caixa social, com
os restantes 50% no prazo de um ano, a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Tarcísio Manuel Lopes da Costa, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) 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 o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003283170

MADALENA MIRANDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1218/
20030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506416194 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20030221.
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Certifico que, Maria Madalena da Rocha Miranda, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madalena Miranda, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Escariz
(São Martinho), concelho de Vila Verde.

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 em comercialização de pro-
dutos de beleza e cosméticos; comercialização de produtos alimenta-
res e bebidas; salão de cabeleireiro; exploração de serviços de beleza e
estética com acompanhamento médico quando necessário.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusivé como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 20 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

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 própria, quando
necessária.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal Destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003283234

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

ARTEFACTOS DE CIMENTO DO AZIBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros. Matrí-
cula n.º 522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
030303.

Certifico que entre José Manuel Parada, Rosa de Jesus Alves e
Agostinho Luís Alves Parada, foi constituída a sociedade que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Artefactos de Cimento do
Azibo, L.da, e tem a sua sede na aldeia e freguesia de Vale da Porca,
do concelho de Macedo de Cavaleiros.

2 � A deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico de artefactos em cimento
para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros representado por três quotas, uma de valor nominal de
7500 euros do sócio José Manuel Parada; outra de valor nominal de
7500 euros da sócia Rosa de Jesus Alves e outra de 10 000 euros do
sócio Agostinho Jesus Alves Parada.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios José Manuel
Parada e Agostinho Luís Alves Parada desde já nomeados gerentes,

com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

1 � Vender, trocar ou comprar de e para a sociedade veículos
automóveis.

2 � Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos.
3 � Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo o direito de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranho, comuni-
cará à sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessionário,
o preço e condições do negócio.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comu-
nicará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de prefe-
rência.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta, que lhe for
remetida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu
direito de preferência, para o caso de a sociedade o não desejar exer-
citar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessados
na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido ou
insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra forma
sujeita a arrematação judicial.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações se-
mestrais e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a delibera-
ção de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos, que em nome da sociedade sejam
celebrados pela gerência a partir da data da sua constituição e antes
de efectuado o registo definitivo do presente contrato de sociedade,
ficando conferida a necessária autorização aos gerentes para celebra-
ção de tais negócios.

Está conforme o original.

3 de Março de 2003. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001706715

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

A PENTEADORA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PENTEAÇÃO E FIAÇÃO DE LÃS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 422/
300719; identificação de pessoa colectiva n.º 500304246; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 11/20020612.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 8 120 000 euros, após o reforço de 19 522,15 euros, subs-

crito por incorporação de reservas livres.
Artigo alterado: 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 8 120 000 euros,
representado por 1 624 000 acções de valor nominal de 5 euros, cada
uma.
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Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001280378

PAULO DE OLIVEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 733/
641117; identificação de pessoa colectiva n.º 500213348; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/20020612.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 2 000 500 euros, após o reforço de 4809,61 euros, subs-

crito por incorporação de reservas livres.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 500 euros, re-
presentado por 400 100 acções de valor nominal de 5 euros cada uma.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001280360

ADEGA COOPERATIVA DA COVILHÃ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 12/
850102; identificação de pessoa colectiva n.º 500008396; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 13/20020606.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros da direcção, para o triénio de 2002-2005.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2000320430

RUI FERNANDO SILVA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2791/
20020617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020617.

Certifico que por Rui Fernando da Silva Rebelo e Silva, casado com
Carla Sofia da Silva Pais Rebelo, em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Fernando Silva � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 85, rés-
-do-chão, freguesia de São Pedro, do concelho da Covilhã.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslocar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a
abrir sucursais, agências, filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, actividades de demolições e
terraplanagens, no âmbito da construção civil, outros serviços simila-
res e a prestação de serviços a empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e pertence ao sócio Rui Fernando Silva Rebelo e Silva.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Rui Fernando Silva
Rebelo da Silva, que fica desde já nomeado gerente obrigando-se a
sociedade em todos os seus actos e contratos com a sua intervenção.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica desde já mandatada e com poderes
necessários para outorga de quaisquer contratos de locação financeira
e alugueres, quer quanto a bens móveis ou imóveis.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar a
débito a conta aberta em nome da sociedade, constituída nos termos
do artigo 202.º, por aplicação do artigo 270.º-G do Código das So-
ciedades Comerciais, com objectivo de adquirir bens necessários à mon-
tagem da própria sociedade.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001280262

MANTEIGUEIRO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2032/
941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503303283.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

25 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 1000202355

SABITEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2049/
950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503340308;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 7/20020617.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Maria Humberta Torrão Fino dos
Santos Bicho, por renúncia.

Data: 24 de Outubro de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Adelaide Sofia
Pignatelli da Fonseca Soares. 2001280424

MIRANDA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2792/
20020617; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020617.

Certifico que, entre Daniel Teixeira e mulher Graça Maria Miranda
Ratinho Teixeira, casados na separação de bens, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Miranda & Teixeira, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua de Celestino David, 14, 1.ª, cave, esquerda, na fre-
guesia da Covilhã (Conceição), concelho da Covilhã.

§ único. A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como podem ser criadas agências ou delegações ou
quaisquer outras formas de representação, em qualquer ponto do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho por outros
métodos não efectuados em estabelecimentos; comércio de revistas,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 115 � 19 de Maio de 200310 528-(56)

jornais e tabaco; comércio de produtos alimentares; comércio por
grosso e a retalho de materiais de construção diversos, incluindo
madeira e louças sanitárias; serviço de contabilidade e consultoria;
formação profissional e comissionistas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor de
4000 euros, pertencente ao sócio Daniel Teixeira; e outra no valor
de 1000 euros, pertencente à sócia Graça Maria Miranda Ratinho
Teixeira.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade fica a cargo de ambos os
sócios desde já designados gerentes, obrigando-se a sociedade com a
assinatura de qualquer um deles.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, a favor de quem se reserva,
em primeiro lugar e aos restantes sócios em segundo lugar, o direito
de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2001280246

FUNDÃO

SETE LILASES � COMÉRCIO DE FLORES E BIJUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 1106/
20030114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030114.

Certifico que, entre Vanda Maria da Cruz Alves casada com António
José Ramos Sardinha em comunhão de adquiridos e Georgina Maria Ra-
mos Sardinha casada com Paulo Francisco Valente da Silva em comu-
nhão de adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sete Lilases � Comércio de Flo-
res e Bijutaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 54, fre-
guesia, concelho e cidade do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de flores,
plantas, bijutaria e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
Vanda Maria da Cruz Alves e Georgina Maria Ramos Sardinha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

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 antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 2001462816

IDANHA-A-NOVA

FRAGA � LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula n.º 299/
020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506038297 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020412.

Certifico que, entre Manuel Joaquim Fogueiro Rito casado com
Maria da Glória Rito de Marcos, na comunhão geral, residente na
Avenida de Santo António, 30, Souto, Sabugal; João José de Marcos
Rito, casado com Teresa Maria Peres Monteiro, na comunhão de
adquiridos, Avenida de Santo António, 28, 1.º, esquerdo, Souto; Luísa
Maria Marcos Rito, solteira, maior, Avenida de Santo António, 28,
2.º, esquerdo, Souto; e António Álvaro dos Santos Dias Lopes, casado
com Ana Cristina Pereira Monteiro Lopes, na comunhão de adquiri-
dos, Urbanização da Quinta Pires Marques, lote 207, 4.º, esquerdo,
Castelo Branco foi, por escritura lavrada em 1 de Abril de 2002, de
fls. 61 a fls. 62 v.o do livro n.º 66-E, pelo Cartório Notarial de Idanha-
-a-Nova, constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FRAGA � Leite, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Vaz Preto, 103, na freguesia e concelho de Idanha-a-Nova.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de leite e carne, agro-pe-
cuária.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente à soma de quatro quotas, dos valores
nominais seguintes: uma quota de 70 000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Joaquim Fogueiro Rito e três quotas iguais dos valores nomi-
nais de 10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
João José de Marcos Rito, Luísa Maria Marcos Rito e António Álva-
ro dos Santos Dias Lopes.
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ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos, depende sempre do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes do direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas, prestações suplementares de capital, até dez vezes o valor da quota
de cada um, mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente Manuel Joaquim Fogueiro Rito ou com
as assinaturas conjuntas de dois outros gerentes.

ARTIGO 8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
os gerentes desde já autorizados a adquirir quaisquer bens ou mercado-
rias inerentes à sua actividade comercial, procedendo ainda ao levan-
tamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua activida-
de, bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição e
registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001502842

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

SODRENAGENS � DRENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 368/000609; identificação de pessoa colectiva n.º 504992180;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/030228.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao aumento do capital social de € 75 000 para € 250 000, tendo
sido parcialmente alterado o contrato de sociedade, quanto aos arti-
gos 2.º e 3.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de: empreiteiro geral de
edifícios; alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias; estruturas
de betão armado; estruturas de madeira; reparação, alteração e recons-
trução de coberturas; limpeza e conservação de edifícios; empreiteiro
geral de estradas; empreiteiro geral de obras de urbanização; pavimentos
rígidos; pavimentos com blocos; pavimentos com solos e materiais
granulares; pontes e viadutos de betão armado ou pré-esforçado; re-
des de esgotos; adução e abastecimento de água; parques, jardins e
trabalhos de integração paisagística; infra-estruturas de desporto e
lazer; obras fluviais e canais; demolições; tratamento de taludes; rea-
bilitação de estruturas de betão; cofragens.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 250 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
125 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Celeste Maria
Rainho de Jesus Pita e António Canais Tarrafa.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2003. � O Segundo-Ajudante, César Nuno de Oli-
veira Pereira de Moura. 2001342349

FIGUEIRA DA FOZ

FUGIDA � ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2873/020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506258734;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/030207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Rogério José Salema da Silva
Ramos Franco, por renúncia, em 12 de Dezembro de 2002.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330259

JOSÉ VASCO MAIA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 734/811009; identificação de pessoa colectiva n.º 501198741;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 18/030207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente José Vasco Maia de Almeida,
por renúncia, em 2 de Março de 1996.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330240

COMANDER � TRANSPORTES E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2898/021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506340104;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/030207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Manuel Simões Gameiro
Sisudo, por renúncia, em 29 de Janeiro de 2003.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330232

JOSÉ MARQUES RODRIGUES NADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1273/900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502391286;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/030206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação da gerente Ermelinda Jordão Rei, por delibera-
ção de 6 de Janeiro de 2003.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330224

TRANSPORTES FERREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2955/030205; identificação de pessoa colectiva n.º 506473260;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030205.

Certifico que, entre Sérgio Manuel Santos Ferreira, solteiro, maior,
e Carlos Manuel Oliveira Chouriço, casado, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

l.º

A sociedade adopta a firma Transportes Ferreira & Oliveira, L.da,
com sede na Rua do Cemitério, 17, no lugar e freguesia de Santana,
concelho da Figueira da Foz.

§ único: A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho, ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais
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ou sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no País ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de mercado-
rias nacionais e internacionais em regime de aluguer.

3.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto diferente, bem como em agrupamentos
complementares de empresas.

4.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de 50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, cada, sendo uma de cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
ficam, desde já, nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, a qual tem em primeiro lu-
gar o direito de preferência e os sócios em segundo.

7.º

Por deliberação da assembleia geral, tomada por maioria superior a
75% dos votos representativos do capital social, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante do décuplo do
capital social.

8.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio na cessão da sua quota, sem conheci-

mento prévio da sociedade e/ou depois dos sócios ou a sociedade te-
rem declarado preferir na cessão.

9.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo; de compra de veículos automóveis e de bens imó-
veis; e aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro
comercial, até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

17 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330208

RC � CULTURA FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1659/931013; identificação de pessoa colectiva n.º 503080527;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/030203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 6 de Janeiro de 2003.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330178

O VIDRAÇA � RESTAURANTE SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2951/030131; identificação de pessoa colectiva n.º 506353729;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/030131.

Certifico que, entre Maria Isabel de Matos Saraiva, solteira, maior;
João Miguel Pinto Herdade, casado, e Carlos José Carvalho Guerra,
casado, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-
-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma O VIDRAÇA � Restaurante Snack-
-Bar, L.da, e tem a sua sede no lugar de Morraceira, freguesia de São
Pedro, concelho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro local,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e, bem assim, instalar,
deslocar ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quaisquer
outras formas de representação no País ou no estrangeiro, quando o jul-
gue necessário.

2.º

O objecto social consiste no exercício das actividades de serviços
de alimentação e bebidas, refeições e snack-bar.

3.º

 O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de três quotas, sendo uma de
2000 euros, pertencente à sócia Maria Isabel de Matos Saraiva; outra
de 1000 euros, pertencente ao sócio João Miguel Pinto Herdade; e
outra de 2000 euros, pertencente ao sócio Carlos José Carvalho Guerra.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será
exercida por todos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, bastando a
assinatura de um deles nos actos de mero expediente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos restantes sócios em segundo lugar.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330143

O MOLHEIRO DA MERCEARIA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2501/000621; identificação de pessoa colectiva n.º 505047179;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 5 e 6/030131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os registos de cessação de funções do gerente Patrick Lefeuvre, por
destituição, em 30 de Janeiro de 2002, e de designação da gerente Helena
Serra da Ponte Rodrigues, por deliberação de 26 de Janeiro de 2003.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330135

ABADIAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 932/850611; identificação de pessoa colectiva n.º 501660836;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 10/030130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas, em 29 de Janeiro de 2003.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330119

CARLOS MANUEL DE SOUSA LOUREIRO EDIÇÕES,
COMPRA E VENDA DE LIVROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2949/030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506419614;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/030130.
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Certifico que, por Carlos Manuel de Sousa Loureiro, casado, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Manuel de Sousa Loureiro �
Edições, Compra e Venda de Livros, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua das Flores da Beira Mar, 13, na Figuei-
ra da Foz, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação em qualquer localidade do País ou do estrangeiro.

3.º

Tem por objecto a edição, compra e venda de livros, cassetes e
material informático.

4.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
6000 euros e corresponde a uma só quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio Carlos Manuel de Sousa Loureiro

2 � A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares
de capital até ao montante de 25 000 euros.

3 � O sócio poderá fazer à sociedade suprimentos que esta careça
nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

1 � É nomeado gerente o único sócio Carlos Manuel de Sousa Loureiro.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente ou de

um procurador com poderes especiais.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o único sócio
e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à pros-
secução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

7.º

As despesas da constituição ficam a cargo da sociedade.

8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando a
gerência desde já autorizada, designadamente, a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos por conta da sociedade, adquirir mercadorias e bens, móveis
ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais, procedendo aos le-
vantamentos necessários da conta aberta em nome da sociedade para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade,
bem como para a liquidação de despesas com a sua constituição.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330100

FUNDO DO MAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 2695/
010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505731720; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 22, 23 e 24/030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os registos de cessação de funções dos gerentes Marta Sousa Lacerda
do Nascimento Costa e Luís Miguel Fernandes Reveles, por renúncia,
em 21 de Janeiro de 2003, e de designação dos gerentes Pascoal José
Monteiro Lázaro e Mário Fernandes Neves Raimundo, por delibera-
ção de 21 de Janeiro de 2003.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330097

ATELIER CARLOS CARDOSO � ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1229/900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502298898;

inscrições n.os 5 e 7; números e data das apresentações: 17 e 19/
030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital com € 2506,01, realizado em dinheiro, subscrito pelo sócio
Carlos Manuel da Silva Cardoso, com € 2255,41, e pela sócia Élia
Maria dos Santos Varela, com € 250,60.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato da socieda-
de, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas: uma de 4500 euros, do sócio Carlos Manuel da Silva
Cardoso, e outra, de 500 euros, da sócia Vera Maria Varela Cardoso.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330089

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MARIA DE LOURDES BEJA CACHULO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 589/790517; identificação de pessoa colectiva n.º 500869006;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 8/030129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de mudança de sede para a Rua da República, 24, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Julião, concelho da Figueira da Foz.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330070

CORFOZ � COOPERATIVA DOS RETALHISTAS
DE MERCEARIA DA FIGUEIRA DA FOZ, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula n.º 5/
830112; identificação de pessoa colectiva n.º 500076731; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 16/030127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação da direcção e do conselho fiscal, para o biénio
de 2003/2004.

Direcção: presidente: Deolinda Rocha Marinheiro; vice-presiden-
te: Joaquim Maria São José Cardoso; tesoureiro: Alfredo Gandra da
Costa; primeiro-secretário: Maria Donzília Simões Loureiro Pereira;
segundo-secretrário: José Gonçalves Amaro; primeiro substituto: Carlos
Augusto Correia Matoso; segundo substituto: Manuel Francisco Romão.

Conselho fiscal: presidente: Maria Conceição Mendes Pereira; pri-
meiro vogal: Maria Eugénia Marinheiro Bugalho Figueiredo; segundo
vogal: Fernando Vindez Pereira; primeiro substituto: Maria Concei-
ção Martinho Serra; segundo substituto: Estela Ribeiro Amaral.

Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2002.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330046

FOZNASCENTE, SISTEMAS DE FILTRAGEM DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2947/030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506339076;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/030127.

Certifico que, entre Edgar Filipe de Sousa Cardoso Coutinho de
Almeida, solteiro, maior, e Otília Henriques Pestana, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma FOZNASCENTE, Sistemas de Filtragem
de Água, L.da, e tem a sua sede na Rua de Joaquim Sotto Mayor, 120,
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loja 13, freguesia de São Julião da Figueira da Foz, nesta cidade e
concelho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, e bem as-
sim, instalar, deslocar ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação no país ou no es-
trangeiro, quando o julgue necessário.

2.º

O objecto social consiste no comércio de sistemas de filtragem de
água destinado a particulares e empresas. Inclui igualmente a
comercialização de outros artigos para o lar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de duas quotas, sendo uma de 100 euros
pertencente ao sócio Edgar Filipe de Sousa Cardoso Coutinho de
Almeida; e outra de 4900 euros, pertencente à sócia Otília Henriques
Pestana.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a
cargo do sócio Edgar Filipe de Sousa Cardoso Coutinho de Almeida,
que fica, desde já, nomeado gerente.

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contrato, basta a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos, carece do consentimento da so-
ciedade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos restantes sócios em segundo lugar.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento na
instituição de crédito respectiva, da quantia relativa ao capital social,
a fim de fazer face a despesas de constituição e registo da sociedade
e sua instalação.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330038

IMPRESSORA ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 146/521121; identificação de pessoa colectiva n.º 500137668;
data da apresentação: 030117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330020

MARINO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2762/020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505920794;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 15 e 17/030211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente Marino José Pimentel da
Costa, por renúncia, em 12 de Novembro de 2002, e foram alterados
os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato da sociedade, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo Aleixo, 3, fregue-

sia de Tavarede, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou valores constantes da escritura social, é de 50 000 euros, e

corresponde à soma de duas quotas iguais, dos valores nominais de
25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João
Luciano Ribeiro Júnior e Raul António Moura de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes o sócio Raul
António Moura de Sousa e o não sócio José Carlos Rodrigues Martins,
casado, residente na Rua do Dr. José Jardim, 17, freguesia de São Julião
da Figueira Foz, concelho e cidade da Figueira da Foz, e sendo nomeado
gerente, a partir de hoje, o sócio João Luciano Ribeiro Júnior.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330364

BENTO DO Ó & MAX EMILIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2959/030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506464628;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/030211.

Certifico que, entre Max Emiliano de Oliveira Cardoso, solteiro,
maior, e João Manuel de Carneiro Bento do Ó, casado, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bento do Ó & Max Emiliano, L.da

2 � sociedade tem a sua sede na Rua Fernandes Tomás, Edifício
República, 185, rés-do-chão, freguesia de S. Julião da Figueira da Foz,
concelho e cidade da Figueira da Foz.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autorização
de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comercialização de vestuário.
calçado e acessórios de moda; prestação de serviços de cabeleireiro e
salão de beleza e comercialização de produtos relacionados com esta
última actividade; e exploração de atelier de moda.

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 sócios Max Emiliano
de Oliveira Cardoso e João Manuel de Carneiro Bento do Ó.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330402

ROLA & MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2960/030211; identificação de pessoa colectiva n.º 506476545;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/030211.
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Certifico que, entre António Manuel Pedro Mamede, casado, e
Maria Regina Custódio Rola, casada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rola & Mamede, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Dr. Marques da Silva, 27, freguesia de Quiaios, conce-
lho da Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para qualquer outro lugar dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da contabilidade.

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 António Manuel Pedro Mamede e Maria Regina Custódio Rola.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, 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 cedida
sem consentimento da sociedade.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330410

ALFERUTI � COMÉRCIO DE ARTIGOS E UTILIDADES
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2962/030212; identificação de pessoa colectiva n.º 506450180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030212.

Certifico que, entre Alberto Manuel Coelho Ferreira, casado, Ma-
ria de Fátima Ferreira Gameiro Ferreira, casada, e Ana Paula Oliveira
Carvalho, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALFERUTI � Comércio de Ar-
tigos e Utilidades para o Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Lagoeiros, armazém 5, lugar de Loureiros, freguesia de Bom Sucesso,
concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, represen-
tação e comercialização de artigos diversos, nomeadamente utilidades

para o lar, artigos higiénicos, decorativos, cosméticos, têxteis, alimen-
tares, electrodomésticos e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7000 euros
e corresponde à soma de três quotas, dos valores nominais e titulares
seguintes: uma, de 3500 euros, pertencente ao sócio Alberto Manuel
Coelho Ferreira, e duas iguais, de 1750 euros, cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Ana Paula Oliveira Carvalho e Maria de Fátima Ferreira
Gameiro Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330437

AURFLO-SUN, MONTAGEM E ALUGUER DE BUNGALOWS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2964/030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506436357;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030213.
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Certifico que, entre Rui Miguel Rola Mamede, solteiro, maior; Henk
Oscar Joseph Dejonckheere, casado, e Francky Beni Mouton, casado,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aurflo-Sun, Montagem e Aluguer
de Bungalows, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Marques da
Silva, 27, freguesia de Quiaios, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem e aluguer de
bungalows.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: duas iguais, de 100 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Henk Oscar Joseph Dejonckheere e Rui
Miguel Rola Mamede, e uma, de 4800 euros, pertencente ao sócio
Francky Beni Mouton.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Rui
Miguel Rola Mamede e Francky Beni Mouton.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que delibe-

rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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.

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330453

FRANCISCO & LUÍS ROSA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2965/030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506471926;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/030213.

Certifico que, entre Francisco José Serra Loureiro Rosa, casado, e
Luís Manuel Serra Loureiro Rosa, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco & Luís Rosa �
Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Seixal, 20, freguesia de
Vila Verde, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
publicidade e de marketing.

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 sócios
Francisco José Serra Loureiro Rosa e Luís Manuel Serra Loureiro Rosa.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

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

21 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
2003330470
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MONTEMOR-O-VELHO

MAROTA, REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 582; identificação de pessoa colectiva n.º 506394522; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/18022003.

Certifica que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 4 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada, Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Cartório,
compareceram como outorgantes: Fernanda Maria Reverendo Cardo-
so Fernandes, contribuinte fiscal n.º 180512722, e marido, José Ma-
nuel Paixão Fernandes, contribuinte fiscal n.º 131019619, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de
Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra e ele da freguesia de Meãs
do Campo, concelho de Montemor-o-Velho, nesta última residentes
no lugar de Valcanosa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7467153, de 7 de Maio de 2002, e
4492049, de 11 de Dezembro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAROTA, Representações
Têxteis, L.da, e tem a sua sede no lugar de Valcanosa, freguesia de
Meãs do Campo, concelho de Montemor-o-Velho.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de artigos têxteis, vestuário, calçado e acessórios de
moda.

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 Fernanda Maria Reverendo Cardoso Fernandes e José Manuel Pai-
xão Fernandes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

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, bem como comprar e tomar
de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
no Banco BPI, em Montemor-o-Velho e as estipulações constantes
deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais
vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade
negocial.

Assim outorgaram
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de ser requerido o regis-

to comercial deste acto no prazo de três meses na competente
conservatória.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada emitido pelo Re-

gisto Nacional de Pessoas Colectivas, em 13 de Novembro de 2002; e
b) Cartão Provisório do número de identificação de pessoa colec-

tiva provisório 506394522 (CAE-51.421).
Foi feita a leitura e a explicação do conteúdo desta escritura.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002898138

PEREIRA, BARREIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 583/200203; identificação de pessoa colectiva n.º 506479650;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20022003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Contrato de sociedade

No dia 10 de Fevereiro de 2003, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada,
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes Maria de Lurdes Pereira Bar-
reira, contribuinte fiscal n.º 201796384, e marido, Carlos Alberto da
Silva Pinto, contribuinte fiscal n.º 200349155, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de S. Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa e ela da freguesia de Coimbra (Sé Nova),
concelho de Coimbra, residentes na Estrada Nacional n.º 111, sem
número, lugar de Outeiro, freguesia de Tentúgal, concelho de
Montemor-o-Velho.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10327541, de 31 de Janeiro de 2001,
e 9873609, de 30 de Novembro de 2000, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pereira, Barreira & Pinto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 111, sem
número de polícia, vila, freguesia e concelho de Montemor-o-Velho.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da actividade hoteleira,
nomeadamente snack-bar, café e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 9000 euros, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Pereira Barreira; e uma de 1000 euros, pertencente ao só-
cio Carlos Alberto da Silva Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
Assembleia Geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria de
Lurdes Pereira Barreira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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.

Conferida está conforme.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002898120

TRANSPORTES ESTRELA DE MONTEMOR-O-VELHO, L.DA

Sede: Quinhendros, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 269; identificação de pessoa colectiva n.º 503345997; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/130203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o se-
guinte acto de registo:

Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Objecto: Transportes públicos ocasionais de mercadorias, logística

e serviços promocionais de produtos alimentares e químicos.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto de contrato de socie-
dade actualizado.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2002898049

OLIVEIRA DO HOSPITAL

SINQUITEC � GABINETE DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 725/980908; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 4/030131.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Apresentação: 4/31012003.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332294

TRANSPORTES DA CORDINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 831/001009; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/030204.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Apresentação: 2/04022003.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332286

AGÊNCIA FUNERÁRIA BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 490/920401; identificação de pessoa colectiva n.º 502736771;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/030207.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe,
de € 9975,96 para € 10 000, subscrito em dinheiro, pelos sócios
Auteberto Mendes Brito e Maria Luísa Correia Martins Mendes de
Brito, tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º, passando o mes-
mo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quo-
ta, no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Auteberto
Mendes Brito, e uma quota, no valor nominal de 5000 euros, perten-
cente à sócia Maria Luísa Correia Martins Mendes de Brito.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003332537

TRANSVIDÃO � TRANSPORTES BEIRA DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 543/931116; identificação de pessoa colectiva n.º 501340840;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 8 e 9/030212.

Certifico que daquelas inscrições foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 2 com a apresentação 8/030212
Facto: Cessação de funções de gerente do ex-sócio António de Je-

sus Vieira da Cunha.
Causa: Renúncia.
Data: 23 de Dezembro de 2002.
Certifico ainda que foi alterado o contrato social, quanto ao arti-

go 3.º, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 254 386,92 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota, no valor nominal de 169 591,28 euros, perten-
cente ao sócio Ricardo dos Santos Almeida, e uma quota, no valor
nominal de 84 795,64 euros, pertencente ao sócio Paulo José da
Costa Almeida.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 115 � 19 de Maio de 2003 10 528-(65)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003332685

VENGACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 905/010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505673037;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4.

Certifico que daquelas inscrições foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 com a apresentação 5/030214
Facto: Cessação de funções de gerente do ex-sócio Amândio

Henriques Guilherme.
Causa: Renúncia.
Data: 19 de Dezembro de 2002.
Certifico ainda que foi alterado o contrato social, quanto ao arti-

go 3.º, passando o mesmo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 6000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota,
no valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Eduardo Ma-
nuel da Costa Góis, e uma quota, no valor nominal de 3000 euros,
pertencente ao sócio José Alexandre Rodrigues da Costa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003332812

COOPERATIVA RÁDIO BOA NOVA
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 12/900529; identificação de pessoa colectiva n.º 501843019;
inscrição n.º 4, número e data da apresentação: 4/030130.

Certifico que foram parcialmente alterados os estatutos da coope-
rativa acima referida, quanto ao artigo 4.º, nos seus parágrafos 1.º, 2.º
e 4.º, passando os mesmos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital cooperativo é de 10 000 euros.
2 � A realização dos títulos de capital é feita integralmente em

dinheiro ou por deliberação da assembleia geral, por qualquer das for-
mas estabelecidas no Código Cooperativo.

3 � [...]
4 � Nenhum membro da cooperativa poderá subscrever capital

inferior a 100 euros, em títulos de capital de cinco euros, cada um.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003332910

POUSADINHA DA PONTE � HABITAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 797/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504660438;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/030217.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Apresentação: 5/030217
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Manuela da Fonseca Brito Duarte. 2003332820

SALSICHARIA SERRA D�ALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 687/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504043820;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/030228.

Certifico que foi alterado o contrato social, quanto ao artigo 3.º, o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 99 759,58 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota, no valor nominal de 49 879,79 euros, pertencente ao sócio
António Manuel Figueiredo Dinis dos Santos, e uma quota, no valor
nominal de 49 879,79 euros, pertencente à sócia Albertina da Con-
ceição Duarte Amaral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2003332936

REFLEXO � SOCIEDADE DE PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 603/951120; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/030205.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Apresentação: 2/030205.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 16 de Dezembro de 2002.

6 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Nazaré
da Costa Póvoas Aguiar Dias. 2003332308

FARO
ALBUFEIRA

OURASOM � EQUIPAMENTOS DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2544/
20011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505862409; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 19/20030129.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, fotocópia da escritura lavrada em 7 de Janeiro de
2003, fls. 125, do livro n.º 345-C, no 2.º Cartório Notarial de Loulé,
pela qual foi dissolvida a sociedade em epígrafe, não havendo activo
nem passivo.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000133223

SUPER ESTUDANTE � CENTRO DE EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2455/
20010830; identificação de pessoa colectiva n.º 505660660; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 11 e 12/
20030130.

Certifico que se encontram depositadas, na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, fotocópias das actas n.os 3 e 4, uma elaborada
em 28 de Dezembro de 2002, pela qual foi nomeada para secretário
Maria Eugénia Xufre Baptista, solteira, maior, e a acta n.º 4, elabora-
da em 31 de Dezembro de 2002, pela qual foi feita a dissolução da
sociedade em epígrafe, não havendo activo nem passivo.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 2000133258
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D. NASCIMENTO & J. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2802/
20030122; identificação de pessoa colectiva n.º 506429245; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20030122.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe , fotocópia da Escritura lavrada em 21 de Janeiro de
2003, fls. 110 do livro n.º 112-A, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, da qual são sócios:

1.º Domingos Manuel Martins do Nascimento, contribuinte fiscal
n.º 118698958, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Maria Isaura Alves Cabrita do Nascimento, natural da freguesia da
Guia, concelho de Albufeira, onde habitualmente reside no sítio de
Cortelhas;

2.º Jorge Manuel da Luz Martins, contribuinte fiscal n.º 109231180,
viúvo, natural da freguesia de Alcantarilha, concelho de Silves, resi-
dente habitualmente na Rua da Misericórdia, 35, na vila e freguesia
de Alcantarilha, referida.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição do bilhete de
identidade n.º 5170129 de 17 de Janeiro de 1995, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa e pela carta de carta de condu-
ção n.º FA-18788l, emitida em 12 de Abril de 2001, pela Direcção-
-Geral de Viação de Faro.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um contra-
to de sociedade comercial por quotas que vai reger-se pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

l � A sociedade adopta a firma D. Nascimento & J. Martins, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Cortelhas, freguesia da
Guia, concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pintura de construção civil.

ARTIGO 3.º

l � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

l � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.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, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000133177

FARO

ESCOLA DE CONDUÇÃO ANTÓNIO VIEGAS, HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Bívar, 29, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1641/19840509;
identificação de pessoa colectiva n.º 501625810; data: 20020718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000266738

CRUZEIRO, RESTAURANTES, L.DA

Sede: Largo da Madalena, 12, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2019/
871215; identificação de pessoa colectiva n.º 501908218;
data: 20020709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000266746

CIDÁLIA CARAPUCINHA & EUGÉNIA QUINTANILHA, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 43, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2941/
921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502197145;
data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

22 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000266720

CASANOVA & CÉSAR, L.DA

Sede: Rua do Capitão Vieira Branco, lote 21, 1.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3655/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503914886;
data: 20020703.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000266754

ROVICEL � TERRENOS E URBANIZAÇÕES, S. A.
Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, pavilhão comercial,

loja 7, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4374/
20010409; identificação de pessoa colectiva n.º 500404780;
data: 20020704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000266789

VIFARTRANS � TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Rio Seco, caixa postal 202-Z, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4427/
20010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505516039;
data: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000266797

CONSTRUÇÕES ALEXANDRE CADETE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Jogo, sem número, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4170/
20000526; data: 20020709.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000266800

LOULÉ

ESTRELA NUNES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio do Ribeiro, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4852/
20010313; identificação de pessoa colectiva n.º 505359413;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202527

MACHADINHO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sítio das Benfarras, Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5090/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505640120;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202526

J. D. � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua da Holanda, 23, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2993/
930722; identificação de pessoa colectiva n.º 503029351;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202525

PASSARINHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Pinheiro, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1378/
850909; identificação de pessoa colectiva n.º 501544364;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202524

TOPCASA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CASA, L.DA

Sede: Parque Industrial e Comercial de Loulé, lote 3B/4B,
São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3927/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 504004107;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202523

TENDÊNCIA E TONALIDADE � ARTE, DECORAÇÕES
E TÊXTEIS, L.DA

Sede: Casa Monte Cristo, Corgo da Zorra, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4737/
20001018; identificação de pessoa colectiva n.º 504094173;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202522

SK E MM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida de Sacadura Cabral, Quinta do Paraíso,
apartamento H, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4955/
20010514; identificação de pessoa colectiva n.º 505093766;
data: 28062002.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202521

MESQUITA & TITA, L.DA

Sede: Rua Projectada à Avenida de Duarte Pacheco,
Edifício Girassol, 2.º, O, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4468/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504786407;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202520

QUINTA DE S. LOURENÇO � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 327,
vila e freguesia de Almancil Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2255/
900418; identificação de pessoa colectiva n.º 502175540;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202519

RICARDO SEABRA � REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Mira Serra, lote 7, 7.º, frente, Loulé,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5170/
20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505693496;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202518

KOISAS K�ACONTECEM � PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Sede: Edifício Vilamarina, loja 67, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4791/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505271826;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202517

ELECTRICISTAS INGLESES DO ALGARVE, L.DA

Sede: Casa Antiga Cabanita, Cruz da Assumada,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3208/
940721; identificação de pessoa colectiva n.º 503245399;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202516

JULPAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Igreja, lote 20, Old Village, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3077/
931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503114812;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202515

AMLISA, EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Quatro Estradas de Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2273/
900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502344709;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202513

IMOBILIÁRIA ARENQUE, L.DA

Sede: Parque Industrial e Comercial de Loulé, lote 3B/4B,
Campina de Baixo, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5400/
20020429; identificação de pessoa colectiva n.º 503600300;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202511

DELICIFRUTAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 6.1/12, armazém 7,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5092/
20010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505343118;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202509

JOSÉ DA GRAÇA DE BRITO & FILHO, L.DA

Sede: Esteval, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1446/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501657649;
data: 28062002.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202508

GRAMPE � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Largo de Manuel de Arriaga, 32, Loulé,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2776/
920703; identificação de pessoa colectiva n.º 502795999;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202506

J. RODRIGUES & LOUÇÃO, L.DA

Sede: Sítio de Vendas Novas, freguesia de Tôr

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5138/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505658356;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202503

JOAQUIM HILÁRIO SANTOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Solar dos Passarinhos, Cabeço do Mestre,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3329/
950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503377619;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202501

ALGARDIVA � SERVIÇOS E VENDAS PARA HOTELARIA, L.DA

Sede: Urbanização A. Santos, Rua de Goppingen,
Edifício Jardim, lote 232-loja, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3870/
970717; identificação de pessoa colectiva n.º 503918903;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202499

FARRAJOTAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Manuel Guerreiro Pereira, sem número, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1324/
850221; identificação de pessoa colectiva n.º 501528040;
data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202498

VILAGO � SOCIEDADE CONSTRUTORA DO ANÇÃO, S. A.
Sede: Avenida de 5 de Outubro, 327,

vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1404/851127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501609954; data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202497

ALDEAMENTO DO ALTO DO CARVOEIRO, L.DA

Sede: Rua do Depósito, 50, cave, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1566/870217;
identificação de pessoa colectiva n.º 501781781; data: 28062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202495

PARQUE FORMOSA PROPERTIES � INVESTIMENTOS
E PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Pires Norte, Edifício Norte, 1.º, B,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5135/
20010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505288052;
data: 26062002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação contas do exercício do ano de 2001.

8 de Março de 2003. � O Conservador, Jorge Manuel Moura
Chaves. 1000202493

INTERESTADOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Grécia, Edifício Moura Suites, 1, Vilamoura,
freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 5044/20010629;
identificação de pessoa colectiva n.º 505593009; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20020927.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

A sociedade tem a sua sede no Loteamento Fonte Santa, lote 63,
freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 1000201012

OLHÃO

URBICONTA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1066/
871207; data do depósito: 27062002.
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Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

30 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000247148

MANUEL SEBASTIÃO MARTINS DE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1111/
881003; identificação de pessoa colectiva n.º 502044829; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

17 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246877

MANUEL SEBASTIÃO MARTINS DE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1111/
881003; identificação de pessoa colectiva n.º 502044829; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/20020619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em consequência,
modificado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de 3500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Sebastião Martins
de Andrade e Isabel Maria Paixão Sousa Andrade.

O texto actual do contrato, ficou depositado, na pasta respectiva.

Conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000246885

SAMUEL QUINTELA DE SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1722/
981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504302507; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246834

NAPIERRE & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1964/
20010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505617250; data
do depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

16 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000246842

SULPROJECTOS � ESTUDOS TÉCNICOS
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 640/
780427; data do depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000247253

PALMINHA & PALMINHA CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1093/880510; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501982167; data do depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

7 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000247431

4 EINFORSER � COMÉRCIO MATERIAIS INFORMÁTICOS
E EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1558/
960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503649813; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Correia Pacheco Lopes. 2000247342

BIVALRIA � PRODUTOS MARINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1689/
980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504229966; data do
depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

29 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000247164

ESCOLA DE CONDUÇÃO OLHANENSE
DE JOÃO EVANGELISTA DIAS AZEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 907/840201; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501417460; data do depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000319726

AUTO F. S. MARTINS � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1969/
20010910; identificação de pessoa colectiva n.º 505747529; data
do depósito: 27062002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Correia Pacheco Lopes. 2000319734

PORTIMÃO

POETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1650/
871015; identificação de pessoa colectiva n.º 501890629; inscri-
ção E-16; número e data da apresentação: 8/030226.
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Certifico que foi feita a alteração ao contrato social da sociedade
em epígrafe, ficando o artigo 2.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes, bares,
pastelarias, cafés e gelatarias. Promoção e estudos técnicos de produ-
tos destinados à agricultura e jardinagem.

Que vem, assim consignar, nesta escritura, a citada deliberação.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 2001003595

JOSÉ TIAGO � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3618/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504814494; inscri-
ção E-8; número e data da apresentação: 12/030212.

Certifico que foi feita a alteração ao contrato social da sociedade
em epígrafe, ficando o artigo 4.º, com a seguinte redacção:

Facto inscrito: Alteração ao contrato social � artigo 4.º
Capital: 9000.
Sócios e quotas: José de Oliveira Fernandes Tiago � 6000; Patrício

Jorge de Oliveira Tiago � 1000; Fernando Pedro de Oliveira Tiago �
1000, e Henrique José do Carmo Tiago � 1000 euros.

Certifico ainda que, pelo averbamento n.º 3 à inscrição E-1, com a
apresentação 10/030212, José Neto Duarte cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 16 de Janeiro de 2003.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 2001002777

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1884/
660429.

Certifico que foi feito o depósito das prestações contas, na pasta
respectiva, referentes ao ano de 2001.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Zélia Maria Bica
Neves Silva. 2001003404

WYKALTO � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4241/
030213; inscrição E-l; número e data da apresentação: 28/030213.

Certifico que foi feito o contrato da sociedade unipessoal por quotas,
sendo sócio gerente, Carla Sofia Ricardo Borges, solteira, maior, residen-
te na Rua de D. Paio Peres Correia, 31, 1.º, em Loulé, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WYKALTO � Gestão e Admi-
nistração de Propriedades, Unipessoal L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Alto do Poço, fre-
guesia de Alvor, concelho de Portimão.

3 � A gerência pode, por simples deliberação, deslocar a sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e administração de proprie-
dades; prestação de serviços administrativos e de contabilidade; com-

pra e venda de propriedades; administração, desenvolvimento e urbanização
de empreendimentos turísticos; administração de condomínios: administração
e exploração comercial de campos de golfe; construção civil e pro-
moção de negócios imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencen-
te à sócia única, WYKEHAM (ALTO) Limited, sociedade constituí-
da ao abrigo das Lei das Sociedades de 1985, registada no Registo
Comercial da Inglaterra e País de Gales com o n.º 4380869, com sede
em Alston Hall, Alston, Holbeton, Plymouth, PL8 1HN, Inglaterra.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes, que poderão ser não sócios, e que serão nomeados pela sócia
em decisão de forma equivalente à das deliberações de assembleia geral,
com ou sem remuneração, conforme for decidido.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá, por simples decisão por forma equivalente às de-
liberações da assembleia geral nomear secretário da sociedade nos termos
da lei.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto, no todo ou em parte, diferente do seu e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deci-
dido pela sócia, sem nenhuma distribuição mínima obrigatória.

ARTIGO 8.º

A sócia poderá fazer-se representar em quaisquer tomadas de deci-
sões de natureza equivalente às deliberações da assembleia geral por
qualquer pessoa, desde que para o efeito munida de instrumento de
representação, sob a forma de procuração ou de carta dirigida à ge-
rência.

ARTIGO 9.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios com a sociedade,
desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 10.º

Os preceitos legais dispositivos poderão ser derrogados por simples
decisão da sócia de forma equivalente às deliberação de assembleia
geral.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 2001003390

HOLDIGEST � GABINETE DE GESTÃO E CONSULTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2341/
911113; identificação de pessoa colectiva n.º 500956847;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-17; número e data da apresen-
tação: 15/030224.

Certifico que Ana Maria Gaspar de Sousa cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 13 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 2001002610

ROSA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1137/
830113; identificação de pessoa colectiva n.º 501402250; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 3/030225.
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Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação,
em 26 de Dezembro de 2002.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 2001003609

GRANDLINHA � EMPREENDIMENTOS E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1847/
881104; identificação de pessoa colectiva n.º 502058269; inscri-
ção E-10; números e data das apresentações: 22/23/030203.

Certifico que foi feita a nomeação do conselho de administração e
fiscal único.

Facto inscrito: Nomeação do conselho de administração e fiscal
único.

Data da deliberação: 2 de Abril de 2002.
Conselho de administração: John Russel Evans, presidente e admi-

nistrador-delegado, Verónica Jane Evans e Xavier Manuel Pereira
Rodrigues, todos casados.

Fiscal único: Isabel Paiva, Galvão, Mata & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente: Anabela Marques Rodrigues
Peres, casada, revisora oficial de contas.

Prazo: Triénio 2001/2003.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 2001001746

GUARDA
AGUIAR DA BEIRA

JOSÉ MANUEL ALMEIDA PINTO � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 158/030307; identificação de pessoa colectiva n.º 506435776;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030307.

Certifico que por escritura de 27 de Fevereiro de 2002, exarada a
fls. 27, do livro de escrituras diversas n.º 34-C, do Cartório Notarial
de Aguiar da Beira, por José Manuel Almeida Pinto e mulher, Maria
Aurélia Fonseca Tavares Pinto, casados na comunhão de adquiridos,
por si e em representação de seu filho menor, Fábio Rafael Tavares
Pinto, de 15 anos de idade, foi constituída a sociedade com a firma
em epígrafe, que se regerá pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Manuel Almeida Pinto �
Instalações Eléctricas e Equipamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de São Pedro, freguesia
e concelho de Aguiar da Beira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas, canali-
zação, climatização, aspiração central, sonorização, alarmes, piscinas
e comércio de materiais e equipamentos para as referidas instalações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Almeida
Pinto; outra no valor nominal de 1800 euros, pertencente à sócia
Maria Aurélio Fonseca Tavares Pinto, e a outra no valor nominal de
1200 euros, pertencente ao sócio Fábio Rafael Tavares Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por quem vier a ser

designado gerente, sendo desde já nomeado como tal o sócio José
Manuel Tavares Pinto.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Março de 2003. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001412347

GOUVEIA

CÂNDIDO DIREITO � REPARAÇÕES AUTO E REBOQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 506/
020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505818256; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/030306.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social elevado à cifra de 25 000 euros, tendo, por
consequência, alterado o artigo 3.º do contrato, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
delas no valor nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Cândido Manuel Saraiva Direito e Florbela Neves da Cruz
Direito.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � O Ajudante, António Luís Dias Saraiva.
2001542399

GUARDA

ENSIGUARDA � ESCOLA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1972;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030224.

Certifico que, entre a Associação do Comércio e Serviços do Dis-
trito da Guarda e Associação de Beneficência Augusto Gil, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENSIGUARDA � Escola
Profissional, L.da, e tem a sua sede na Rua de Soeiro Viegas, 21, 3.º,
B, esquerdo, freguesia da Sé, concelho da Guarda.

2 � A gerência da sociedade poderá, sem o consentimento de quais-
quer outros órgãos sociais, deslocar a sede social para outro qualquer
lugar, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino para adultos e outras
actividades educativas, formação profissional, ensino secundário téc-
nico profissional e ensino superior.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de € 5000 e corresponde
à soma de duas quotas: Associação do Comércio e Serviços do Distri-
to da Guarda � € 2450; Associação de Beneficência Augusto Gil �
€ 2550.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 100 vezes o capital social, desde que deli-
berado por unanimidade dos sócios que representam a totalidade do
capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data
e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

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

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade cabe aos geren-
tes que forem designados em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes Marília Dulce Coelho Pires
Morgado Raimundo, casada, residente na Avenida de Afonso Costa,
21, Guarda, esta por indicação da sócia Associação de Beneficência
Augusto Gil, e Jorge Manuel Pires Godinho Antunes, este por indica-
ção da sócia Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda.

3 � A nomeação de gerente poderá recair em qualquer pessoa,
mesmo que não seja sócio.

4 � Os gerentes poderão delegar entre si os respectivos poderes e
ficarão livres de constituir mandatários, nos termos da lei.

5 � No caso de eventuais divergências que surjam na administra-
ção e gerência da sociedade e mostrando-se a assembleia geral inca-
paz de as ultrapassar, os sócios comprometem-se a solicitar parecer
ao Ministério da Educação, sobre o assunto em causa, a que atribuem,
desde já, carácter vinculativo, ficando obrigados a respeitá-lo.

ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
bem como na emissão de cheques e a subscrição ou aceite de títulos
de créditos, é sempre necessária a intervenção conjunta de dois ge-
rentes.

2 � Nos assuntos de mero expediente é suficiente a intervenção
de um gerente.

ARTIGO 7.º

1 � Os gerentes deverão exercer a sua actividade com rigor, ido-
neidade e no exacto cumprimento das directivas, planos e orçamen-
tos aprovados em assembleia geral.

2 � São causas, entre outras, de destituição de gerentes:
a) A não aceitação das directivas emanadas da assembleia geral;
b) A assunção de responsabilidades não previstas nos orçamentos e

planos de actividades anuais;
c) A prática de quaisquer actos, mesmo a título pessoal, que pos-

sam pôr em causa a imagem da sociedade.
3 � A deliberação de destituição será tomada em assembleia geral

convocada para o efeito, devendo o gerente visado apresentar a sua
defesa até ao oitavo dia anterior ao da reunião, o qual, sendo sócio,
não poderá exercer o seu direito de voto.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas carece sempre do prévio consentimento
da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar.

2 � Os sócios terão direito de preferência na cessão, em segundo
lugar, devendo o cedente comunicar à sociedade as cláusulas do pre-
tendido negócio.

3 � Caso a sociedade e o sócio ou sócios não exerçam o direito
referido no número anterior, no prazo de 15 dias após a recepção da
comunicação, o sócio cedente fica livre para realizar o negócio.

4 � A sociedade poderá adquirir quotas próprias dentro dos limites
legais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Quando o sócio entre em conflito ou concorrência desleal com

a sociedade;
b) Quando a quota seja apreendida, arrestada ou por qualquer modo,

objecto de procedimento que ponha em causa a sua livre disponibilidade;
c) Quando o sócio a transmita, a qualquer título, sem prévia auto-

rização da sociedade;
d) Por acordo com o sócio.

2 � O valor da amortização será, nos casos em que a lei não exija
contrapartida superior, o valor nominal da quota a amortizar.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral anual reunir-se-á até ao dia 31 de Março
de cada ano, para deliberar sobre as matérias da sua competência.

2 � As deliberações referentes a amortização de quotas, alteração do
contrato social, transformação, fusão, cisão, dissolução ou adopção de
quaisquer medidas de recuperação, carecem de deliberação tomada por
unanimidade dos votos correspondentes à totalidade do capital social.

3 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos
gerentes e deve ser feita por carta registada, com aviso de recepção,
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

4 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário a designar em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso em que o sócio seja pessoa colectiva e se verifique por
qualquer razão a sua extinção, a quota será amortizada pela sociedade
pelo seu valor nominal.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos termos da lei e os gerentes serão os
liquidatários.

Disposição transitória

1 � A gerência fica, desde já, autorizada a:
a) Adquirir o activo, passivo e todos os direitos e obrigações da

Escola Profissional da Guarda, podendo, para o feito, outorgar e ce-
lebrar quaisquer contratos e documentos susceptíveis de concretizar a
total integração desta Escola no património dessa sociedade, em con-
sonância com o disposto no Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro;

b) A elaborar e apresentar à assembleia geral para aprovação, no
prazo de 30 dias, a contar da presente data, os estatutos da Escola
Profissional da Guarda, em consonância com a alínea b), do n.º 1, do
artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro.

2 � Poderá, desde já, diligenciar no sentido de obter a autorização
prévia de funcionamento junto do Ministério da Educação tal como
a ela se refere o artigo 15.º do normativo já referido no número an-
terior.

3 � A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital so-
cial depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo
da sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem como to-
mar de trespasse estabelecimentos e de arrendamento bens imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001679297

GONZAGA & RAMOS, SOCIEDADE DE LIQUIDATÁRIOS
JUDICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1974;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030225.

Certifico que, entre Luís Gonzaga Rita dos Santos, Francisco José
Henriques da Silva Ramos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Gonzaga & Ramos, Sociedade de Li-
quidatários Judiciais, L.da, e durará por tempo indeterminado, regen-
do-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

A sociedade tem a sua sede na Rua de António Sérgio, Edifício
Liberal, 3.º, O, freguesia da Sé, desta cidade e concelho da Guarda.

A gerência poderá deslocar a sua sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe.

A gerência poderá abrir filiais em qualquer concelho pertencente ao
Distrito Judicial de Coimbra.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício das funções de liquidação
judicial (conforme o artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 79/98, de 2 de Abril).
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3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por duas quotas iguais, de 2500 euros,
uma de cada sócio.

Ambos os sócios fazem parte das listas de liquidatários e gestores
judiciais do Distrito Judicial de Coimbra,

As quotas poderão ser amortizadas por deliberação da assembleia
geral, no caso de se encontrarem penhoradas, arrestadas, arroladas ou
por qualquer modo estiverem em condições de ser vendidas judicial-
mente.

A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios é livre,
para o que ficam desde fica autorizadas as necessárias divisões, mas a
cessão de quotas a não sócios, carece do consentimento da sociedade
e dos sócios não cedentes que, por esta ordem, terão direito de pre-
ferência.

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante igual ao dobro ao capital social.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, e a
representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, são necessá-
rias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes, bastando a de um
só para os actos de mero expediente.

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fi-
anças, abonações, letras de favor ou em qualquer outros actos a ela
estranhos.

Os gerentes são solidariamente responsáveis pelos prejuízos decor-
rentes dos actos praticados no exercício das funções de gestão ou de
liquidação judicial.

Disposição transitória

Fica autorizada a gerência a movimentar, nos termos do n.º 4, do
artigo 277.º do Código das Sociedades Comerciais, a conta de depósi-
to aberta em nome da sociedade no BNC � Banco Nacional de Cré-
dito Imobiliário, S. A., com o produto das entradas dos sócios, em
numerário, tendo em vista ocorrer às necessidades imediatas da soci-
edade a constituir, designadamente registos e publicações, bem como
de aquisição de equipamento necessário à sua instalação e funciona-
mento.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2001679327

AUTO PNEUS SANCHES ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1971;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030220.

Certifico que, entre Pedro Jorge Rodrigues Sanches Antunes e Luís
Filipe Rodrigues Sanches Antunes, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Pneus Sanches Antunes, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 26, fregue-
sia de São Vicente, concelho da Guarda.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio e assistência em pneus,
estação de serviço, comércio de acessórios auto, reparações auto.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado pela soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, uma de cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
dois sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes, sendo suficiente
a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

5.º

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

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social, conforme condições a fixar em assembleia
geral convocada para o efeito.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco BPI, agência nesta cidade da Guarda,
correspondente ao capital da sociedade para pagamento de despesas
correntes da sociedade ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda que fi-
cam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constituição e
oficialização.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Ajudante, Maria do Nascimento Martins
Teixeira. 2001678991

SEIA

TRANSPORTES ORLINDO DA SILVA SARAIVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 930/030225;
identificação de pessoa colectiva n.º 506453936 (provisório); ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/030225.

Certifico que Orlindo da Silva Saraiva, casado com Olívia Soares
Casaca, na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade unipessoal
por quotas, que se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Orlindo da Silva Sa-
raiva, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede em Figueiredo, freguesia
de Tourais, concelho de Seia.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede para qual-
quer outro local, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, filiais ou outras formas de representação,
onde e quando quiser.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodoviários
ocasionais de mercadorias.

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente
ao sócio Orlindo da Silva Saraiva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeado gerente o sócio Orlindo
da Silva Saraiva.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios da mesma, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos seme-
lhantes.

6.º

Ficam reciprocamente autorizados, sócio e sociedade, a celebrar
contratos entre si.

7.º

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assembleia geral,
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podendo também vir a ser exigidas ao sócio prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros.

8.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, dentro dos limites legais.

9.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

Está conforme o original.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da Silva
Pinto. 2000539785

LEIRIA
MARINHA GRANDE

E. A. J. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021003.

Certifico que entre Edmundo Augusto de Sousa Carolino, casado
com Orlanda Marlene de Jesus Brás, na comunhão de adquiridos,
Avenida do Dr. José Henriques Vareda, 60; José Eduardo Brás Carolino,
solteiro, maior, Avenida do Dr. José Henriques Vareda, 60, e Ana
Lúcia Braz Carolino, casada com João Carlos Batista Maio Gomes,
na comunhão de adquiridos, Rua de Júlio Cruz Paour, 1, Marinha
Grande, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma E. A. J. � Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. José Henriques
Vareda, 64-B, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de proprieda-
des, bem como a revenda das adquiridas para esse fim e gestão de bens
próprios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros, e representa-se por três quotas: uma, no valor nomi-
nal de 2400 euros, pertencente ao sócio Edmundo Augusto de Sousa
Carolino, e duas, no valor nominal de 1800 euros, pertencentes cada
uma aos sócios Ana Lúcia Braz Carolino e José Eduardo Brás Carolino.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante máximo global de 12 000 euros, ficando todos os sócios
a elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; mas a
cessão estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza de
direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 � A administração, gerência e representação da sociedade, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é exercida pelos gerentes, dispensados

de caução, e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjunta dos ge-
rentes Ana Lúcia Braz Carolino e José Eduardo Brás Carolino, ou a
intervenção do sócio Edmundo Augusto de Sousa Carolino.

3 � Fica vedado aos gerentes, sob cominação de responderem por per-
das e danos, obrigar a sociedade em actos e contratos alheios aos negócios
sociais, nomeadamente em abonações, livranças e letras de favor.

4 � Os sócios poderão delegar as suas funções de gerência em
mandatários, mesmo estranhos à sociedade; mas, neste último caso, a
designação tem de ser aprovada por todos os sócios.

5 � Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um, a alguns sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigidas
aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, salvo nos casos em
que a lei exija outras formalidades e prazo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2000308970

NAZARÉ

SARAMAGO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 146;
identificação de pessoa colectiva n.º 502681390.

Certifico que, em relação à sociedade Saramago & Santos, L.da, em
28 de Junho de 2002, foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício de 2001.

6 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2001686781
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BAIXENS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 212/
940221; identificação de pessoa colectiva n.º 503138568;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 1 e 2/030221.

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

1 � Cessação da gerência, em 31 de Janeiro de 2003, do ex-sócio
Luís Miguel Rodrigues Sousinha, por renúncia.

2 � Nomeação de gerente, em 31 de Janeiro de 2003, de Zuraide
Miguel Soares Baptista, casada.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Conservadora, Maria Margarida Martins
da Costa Henriques Flores. 2001686773

PEDRÓGÃO GRANDE

HENRIQUE, MARQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 46; identificação de pessoa colectiva n.º 500564531; número e
data da apresentação: 2/030228.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José Fa-
rinha Tavares Barata. 2001754191

PORTO DE MÓS

JOVAREIA � EMPRESA DE EXTRACÇÃO DE AREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 883/901009; identificação de pessoa colectiva n.º 502436484;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/21022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma foi
dissolvida e encerrada a liquidação.

Data da aprovação das contas: 5 de Fevereiro de 2003.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263783

POLJE � GESTÃO EM ECOTURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1795/030227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
27022003.

Certifico que, entre Rui Fernando Anastácio Henriques e mulher,
Rita Ribeiro de Carvalho Ferreira Anastácio, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POLJE � Gestão em Ecoturismo, L.da,
e tem a sua sede na Rua de D. Fuas Roupinho, no lugar e freguesia de
Alvados, concelho de Porto de Mós.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, exploração, gestão e
animação de empreendimentos turísticos em espaço rural e activida-
des conexas.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações em socieda-
des com objecto diferente daquele que exercer, em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 12 470 euros e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, no valor nominal de
6235 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Fernando
Anastácio Henriques e Rita Ribeiro de Carvalho Ferreira Anastácio.

§ único. O capital social encontra-se realizado quanto a metade
por cada um dos referidos sócios, devendo a restante metade ser re-
alizada no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando, desde já, nome-
ado gerente o sócio Rui Fernando Anastário Henriques.

§ 1.º Para obrigar validade a sociedade é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

Na cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos, que dependerá
do consentimento da sociedade, terá a mesma sociedade direito de
preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte, interdição, inabilitação ou insolvência do seu titular;
c) Em caso de cessão de quota, sem prévio consentimento da so-

ciedade, quando exigível;
d) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida

judicial ou administrativamente ou por qualquer outra forma sujeita a
procedimento judicial;

e) Quando, em partilha, por divórcio ou separação judicial de bens,
a quota não for adjudicada, no todo ou em parte, ao sócio.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 vezes o capital social e restituídas quando
for permitido.

ARTIGO 8.º

A aplicação dos lucros distribuíveis será objecto de deliberação da
assembleia geral.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263732

PALMA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 542/850422; identificação de pessoa colectiva n.º 501566449;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/25022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de € 74 819,69 para € 175 000, tendo, em
consequência, os artigos 1.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação PALMA � Artes
Gráficas, L.da, e tem a sua sede social no lugar de Covão da Carvalha,
freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro e outros
bens do activo social, é de 175 000 euros e representa-se por quatro
quotas, sendo uma quota, de 89 250 euros, do sócio Joaquim Martins
da Palma; uma quota, de 50 750 euros, da sócia Maria Paula de Jesus
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Lopes Palma, e duas quotas iguais, de 17 500 euros, uma de cada um
dos sócios, Pedro Lopes Palma e Cecília Lopes Palma.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263740

JOVICALÇADA, EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS
E CALCETAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 795/890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502163917;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/24022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, o artigo 3,º ficado com a seguin-
te redacção:

A sociedade tem por objecto a exploração de pedreiras de calcário
e calcetamentos � industrial de construção civil � empreiteiro de
obras públicas.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263775

VALENTIM PINHEIRO DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 80/
660329; identificação de pessoa colectiva n.º 500295140;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/25022003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Valentim Pinheiro Domingos, por renúncia, em 29 de
Novembro de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263589

CERBOMBA � BOMBAGEM DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1791/030221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
21022003.

Certifico que, entre João Cerejo dos Santos e mulher, Maria de Lurdes
Costa, casados em comunhão geral; Maria de Fátima da Costa Santos,
divorciada, e João Pedro da Costa Cerejo, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CERBOMBA � Bombagem de
Betão, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Engenheiro Monteiro da
Conceição, sem número de polícia, no lugar de Corredoura, freguesia
de São Pedro, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação, em qualquer localidade do País ou do es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto o serviço de bombagem de betão e actividades
afins.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas, de valor
nominal individual de 2600 euros, uma de cada um dos sócios, João
Cerejo dos Santos e Maria de Lurdes Costa, e duas, de valor individual
de 2400 euros, uma de cada um dos sócios, João Pedro da Costa Cerejo
e Maria de Fátima Costa Santos.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta do direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � É nomeado gerente o sócio João Pedro da Costa Cerejo.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas, equipamento ne-
cessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica, desde
já, autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263724

COISAS DO FOGO, ARTIGOS PARA JARDIM E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1793/030224; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
24022003.

Certifico que, entre Luís Fernando Costa Coelho da Silva, divor-
ciado, e Ermelinda Trindade Dias Peça Morgado, viúva, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Coisas do Fogo, Artigos para Jardim e
Lazer, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua da Fonte, 31, freguesia de
Juncal, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação, em qualquer localidade do País ou do es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto o comércio e indústria de artigos e utensílios para
jardim, campismo, lazer e outros artigos para o lar.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal
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individual de 12 500 euros, uma de cada um dos sócios, Luís Fernando
Costa Coelho da Silva e Ermelinda trindade Dias Peça Morgado.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta do direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas de dois gerentes.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas, equipamento ne-
cessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica, desde
já, autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263546

CINCUP � COOPERATIVA DE INFORMAÇÃO
E CULTURA DE PORTO DE MÓS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 3/
891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502248904;
averbamentos n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10/20030220.

Certifico que relativamente à cooperativa em epígrafe cessaram
funções: o presidente da direcção, Luís Manuel Coelho Almeida; vice-
presidente, João Manuel da Silva Neto; tesoureiro, Jorge Manuel Costa;
secretário, José Carlos Jesus Bértolo; vogais, João Paulo Vieira Men-
des e Isidro Moleano Bento, por renúncia, em 5 de Agosto de 2002;
e designados em substituição do presidente da direcção, do vice-presi-
dente, do tesoureiro, do secretário, do vogal da direcção e do vogal
do conselho fiscal, em substituição, respectivamente:

Presidente nomeado: Ana Maria Martins Narciso, casada; vice-pre-
sidente nomeado: Pedro Nuno Vieira dos Santos, casado; tesoureiro
nomeado: Alcina Maria Filipe Rosa, casada; secretário nomeado: Eurico
Manuel Fernandes Bento, solteiro, maior; vogais nomeados, Teresa
Maria Ferreira Amaral, casada e Luís Manuel José, casado, para final do
quadriénio 2001/2003. � Data da deliberação: 30 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo Pinheiro da Conceição.
2001263716

MIGUEL, PEDRO & TELMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1334/980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504138227;
averbamentos n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os

2 e 10; número e data da apresentação: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10/
250203.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessaram fun-
ções de gerentes Pedro Nuno Lavado Mendes Borga; Pedro Lopes
Palma; João Miguel Madeira de Jesus Chareca, Miguel Ângelo Jorge
dos Santos; Miguel Ângelo Rodrigues Duarte Vermelho e Telmo Nuno
Madeira de Jesus Chareca, por renúncia, em 11 de Dezembro de 2002 e
designados gerentes, João Miliciano Lopes e Carlos Manuel Domin-
gos da Guia. � Data da deliberação, 11 de Dezembro de 2002; e que
o capital foi aumentado de 450 000$ para € 5000, tendo em
consequência ficado os artigos 4.º e 6.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de seis quotas: quatro do valor nominal de
833,30 euros, cada, uma de cada um dos sócios, Pedro Nuno Lavado
Mendes Borga, Pedro Lopes Palma, Miguel Ângelo Jorge dos Santos,
Miguel Ângelo Rodrigues Duarte Vermelho; e duas quotas de valor
nominal de 833,40 euros, cada uma de cada um dos sócios, João Miguel
Madeira de Jesus Chareca e Telmo Nuno Madeira de Jesus Chareca.

ARTIGO 6.º

2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas de dois gerentes.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263597

MARINHOSEGUROS, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1792/
030224; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/24022003.

Certifico que entre Joaquim Salazar da Silva Marinha e mulher,
Maria Francelina Coelho de Barros Marinho, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARINHOSEGUROS, Mediação
de Seguros, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada no Largo do Brejo, n.º 3, no lugar de
Cumeira de Cima, freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais, ou outras
formas de representação em qualquer localidade do país ou do estran-
geiro.

3.º

Tem por objecto a mediação de seguros em todos os ramos cuja ex-
ploração se encontra autorizada pelo Instituto de Seguros de Portugal.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor nomi-
nal individual de 3750 euros, do sócio Joaquim Salazar da Silva Mari-
nho e outra do valor nominal individual de 1250 euros, da sócia Maria
Francelina Coelho de Barros Marinho.

2 � Só por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigíveis
prestações suplementares de capital.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, dife-
rido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente, em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.
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7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º do

Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com a esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas, equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica des-
de já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2001263694

LISBOA
ALENQUER

CANTINHO DO ABREU, MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2123/
030227; identificação de pessoa colectiva n.º  506427889 provisório;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/030227.

Certifico:
Que em 26 de Fevereiro de 2003, entre Carlos Alberto Ferreira

Abreu Santos e Esmeralda Maria da Silva dos Santos Abreu, casados
entre si, em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cantinho do Abreu, Mini-
mercado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 16, no lugar
de Eiras, freguesia de Abrigada, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de produtos alimen-
tares, de limpeza, de higiene, produtos hortícolas e frutícolas, ves-
tuário e calçado, rações para animais, brinquedos, produtos para o lar,
têxteis e fertilizantes agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-

tos, nomeadamente a tomar de trespasse o estabelecimento comer-
cial de minimercado, sito na Rua da Liberdade, 16, no lugar de Eiras,
freguesia de Abrigada, concelho de Alenquer, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000201768

ALENÁGUAS � COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 2113/
030210; identificação de pessoa colectiva n.º P 506466434; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/030210.

Certifico:
Que em 7 de Fevereiro de 2003, entre Vasco Luís Pereira Navarro

Hogan, casado com Maria Manuela Moura Joyce Hogan, em comunhão
de adquiridos e Pedro José Lopes Carvalho Joel, casado com Carla Ale-
xandra Pombo da Conceição Silva Joel, em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALENÁGUAS � Comércio,
Manutenção e Reparação de Equipamentos de Água e Saneamento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 31, em Porto da
Luz, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, manutenção e repa-
ração de equipamentos de água e saneamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 1000201768

AMADORA

ROSA & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2745/
760810; identificação de pessoa colectiva n.º 500957673; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/011217.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

O capital, foi reforçado em 602 410$ em dinheiro e o seu arti-
go 3.º foi modificado e com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro,
corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes:

a) Uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Duarte Simão Santiago; e
b) Uma de 2500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Aveiro

Santiago.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000202325

G. DE FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7598;
identificação de pessoa colectiva n.º 502731966; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/020620.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Foram depositadas as contas referentes ao ano de 2001 e alteração
parcial do contrato com reforço de capital e redenominação em euros:

O capital foi reforçado em 602 410$ em reservas livres e o seu
artigo 3.º foi modificado e ficou 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 de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

Está conferido e conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000202324

OMNINFOR � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 406/
020808; identificação de pessoa colectiva n.º 506179443; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020808.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de OMNINFOR � Servi-
ços Informáticos, L.da e tem a sua sede na Estrada de Alfragide, 43,
Alfragide, 2720-015 Amadora, freguesia de Alfragide, concelho da
Amadora.

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

2 � A sociedade pode abrir quaisquer estabelecimentos, sucursais ou
outras formas de representação por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e prestação de
serviços de informática.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer socie-
dades, constituídas ou a constituir, independentemente do respectivo
objecto e em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens e serviços,
desde que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social,
pela forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação pró-
pria quando necessária.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 3500 euros, pertencente à sócia OMNIPROJECTOS �
Serviços de Comunicações, S. A.; outra no valor nominal de
1250 euros, pertencente ao sócio Jorge Miguel Freixo Aragão Soares
da Silva; outra no valor nominal de 125 euros, pertencente ao sócio
Eduardo de Lima Vieira; e a outra no valor nominal de 125 euros,
pertencente ao sócio Pedro José Oliveira Bernardo.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas fica dependente do con-
sentimento expresso da sociedade, dado em assembleia geral, a qual,
se reserva o direito de preferência. Este direito, não querendo ou não
podendo ela legalmente exercê-lo, pertencerá aos sócios.

2 � No caso de mais de um sócio pretender usar do direito de
preferência, será a quota rateada pelos sócios que desejarem adquiri-
la, na proporção das suas quotas, salvo acordo diferente entre todos
os interessados.

3 � Não querendo a sociedade nem qualquer sócio usar do direito
de preferência na aquisição de quotas, a cessão é livre.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, os seus
herdeiros ou representantes nomearão um, de entre eles, que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota estiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Fica expressamente proibido aos sócios ou gerentes obrigar a so-
ciedade em abonações, avais, letras de favor, fianças ao penhor de
quota e em quaisquer outros actos ou documentos semelhantes estra-
nhos aos negócios sociais, respondendo aqueles que violarem esta norma
pelos prejuízos causados à sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, será
exercida por dois gerentes, a eleger em assembleia geral para cada
triénio.

2 � Para além dos poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis ou imóveis de e para a sociedade; e
b) Vender e adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de leasing.
3 � A sociedade pode constituir mandatários para a prática de

determinados actos.
4 � A nomeação da gerência é feita com dispensa de caução e o

seu mandato é livremente revogável nos termos legais.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura conjunta dos gerentes;
b) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um mandatário, nas

condições e limites estabelecidos na respectiva procuração, não po-
dendo em nenhuma situação dispor de poder que exceda o do gerente;

c) Para assunto de expediente corrente, pela assinatura de um ge-
rente ou mandatário.

ARTIGO 11.º

A alienação, oneração ou cedência de bens imóveis e participações
sociais noutras sociedades dependem de deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � Dos lucros líquidos apurados será sempre retirada a percenta-
gem de cinco por cento para o fundo de reserva legal até que
estabelecida a quantia fixada por lei.

2 � O remanescente dos lucros, depois de deduzidas as percenta-
gens que a assembleia geral determinar para serem aplicadas em quais-
quer outras reservas, será distribuído entre os sócios, na proporção
das respectivas quotas.

ARTIGO 13.º

Salvo nos casos em que a lei exija outros prazos ou formalidades de
convocação, as reuniões da assembleia geral serão convocadas por
meio de cartas, registadas com aviso de recepção ou protocoladas,
enviadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 14.º

Em caso de liquidação, serão liquidatários todos os sócios.
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ARTIGO 15.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos, designadamente,
as relativas à validade das respectivas cláusulas e ao exercício dos
direitos sociais, entre os sócios e a sociedade, ou entre esta e seus
gerentes ou liquidatários, é exclusivamente competente o foro da
comarca de Lisboa.

Gerência: pertence ao não sócio Luís Filipe Fernandes Borges Pin-
to e ao sócio Jorge Miguel Freixo Aragão Soares da Silva, até ao final
do ano 2003.

Está conferido e conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes
1000202323

HELUMAPI � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 407/
021017; identificação de pessoa colectiva n.º 506052290; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/021017.

Certifico que entre Henrique Luís Marques Pinheiro e Elsa Maria
de Carvalho Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma HELUMAPI � Construções, L.da, tem
a sua sede na Travessa de Augusto Gil, 16, A, freguesia da Brandoa,
concelho de Amadora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda aquela instalar ou encerrar filiais, sucursais, estabeleci-
mentos, agências ou outras formas de representação, em qualquer parte
do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, remodelação de
lojas e apartamentos.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto diferente, bem como participar em agru-
pamentos complementares de empresas, ou por qualquer forma asso-
ciar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade
dos votos representativos de todo o capital até ao quíntuplo do capi-
tal social.

5.º

A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios, carecendo
sempre do consentimento da sociedade quando feitas a estranhos.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos

gerentes.
7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular.
Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer

motivo sujeita a apreensão ou venda judicial.
Cessão gratuita, arresto, arrolamento ou penhora da quota.
No caso de qualquer quota ser cedida sem prévio consentimento da

sociedade a favor de terceiros.
8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ju-
ros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Está conferido e conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes
1000202322

AUTO � CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2588/
150176; identificação de pessoa colectiva n.º 500318069; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/020509.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em 502 410$ em dinheiro e o seu arti-
go 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e é formado por três quotas, uma no valor nominal de 2500 euros e
duas no valor nominal de 1250 euros, cada e pertence uma a cada um
dos sócios António Carvalho Duarte Bento, Francisca Maria Guerreiro
Honrado Duarte Bento e João Gonçalves Romana, respectivamente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido e conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000202320

CENTRO DE CARDIOLOGIA DA VENDA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5900;
identificação de pessoa colectiva n.º 501965165; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 12/020423.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em 2410$ em dinheiro e o seu artigo 3.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e é formado por dias quotas: uma no valor nominal de 4500 euros, da
sócia Maria Margarida Lobo da Conceição Madaleno e outra no valor
nominal de 500 euros, do sócio Armando Luís Frazão Bordalo e Sá.

Texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido e conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000202319

MACEDAUTO � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500376760; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 44/011129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros:

O capital, foi reforçado em 502 410$ em dinheiro e o seu arti-
go 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros, cada e pertence uma a cada um dos sócios, Valdemar
Pedroso de Macedo e Maria Assunção Franco Frazoa Macedo.

Texto completo actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido e conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000202318



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 115 � 19 de Maio de 200310 528-(82)

COMEPOR � COMPANHIA PORTUGUESA DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 179;
identificação de pessoa colectiva n.º 502074353; inscrições n.os

20 e 21; números e data das apresentações: 15 e 17/020709.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto: nomeação de membros do conselho de administração e fis-
calização.

Conselho de administração:
Presidente, António Carlos Romeiras de Lemos; vogais, João José

Martins da Fonseca George e Carlos Alexandre Antão Valente Coutinho.
Fiscal único: A. Santos, J. Alves e Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas; suplente: A. Gandara, O. Figueiredo e As-
sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: 2002/2005.
Data da deliberação: 8 de Março de 2002.

Cessação de funções do vogal Carlos Alexandre Antão Valente
Coutinho, por ter renunciado, em 6 de Maio de 2002.

Facto: nomeação de membro do conselho de administração.
Vogal: Catarina de Matos Noronha da Câmara e Freitas.
Prazo: até final do quadriénio em curso.
Data da deliberação: 6 de Maio de 2002.

Está conferido e conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000202317

HECTACOM PORTUGAL � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9166/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503361054; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/020627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em 3004,82 euros em dinheiro e os seus
artigos 3.º, 5.º e § único do mesmo, foram modificados e ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, cada
uma; uma do sócio Rui Pedro Albuquerque Marques de Carvalho e uma
da sócia Sofia Alexandra de Freitas Neves Carvalho Tomás Carvalho.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio e já gerente, Rui Pedro Albuquerque Marques de Carvalho.

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente
ou de mandatário da sociedade, constituído para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Conferido e conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000202315

GUIOMAR � GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9687;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572780; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/021119.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado os
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente: Armando João Guimarães Moreira.
Data: 26 de Setembro de 2002.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000202314

FREIRE & OLIVEIRA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9935;
identificação de pessoa colectiva n.º 503690694; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/021114.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação de gerente: Mirene Freire Rodrigues de Oliveira.
Data: 1 de Outubro de 2002.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 1000202313

MARQUES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6299/
100489; identificação de pessoa colectiva n.º 502139242; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 118/011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e redeno-
minação em euros:

O capital, foi reforçado em 602 410$ em dinheiro e o seu arti-
go 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas: duas de 1625 euros, cada, perten-
centes ao sócio António dos Santos Marcelo e outra de 1750 euros,
pertencente à sócia Maria Isabel de Jesus Gomes da Silva Marcelo.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000203312

O ECONÓMICO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5256;
identificação de pessoa colectiva n.º 501593101; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e ins-
crição n.º 18; números e data das apresentações: 5, 9 e 10/020719.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerência de Manuel Pais da Fonseca,
por ter renunciado em 11 de Dezembro de 2001.

2.º Cessação de funções de gerência de Patrícia Sofia Dias Ferreira
Sousa, por ter renunciado em 11 de Dezembro de 2001.

3.º Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital foi reforçado em 54 097$ em dinheiro e os seus arti-
gos 4.º e 5.º foram modificados e ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8500 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de 5100 euros, pertencente à sócia Anabela dos Santos Gonçalves
e uma no valor nominal de 3400 euros, pertencente ao sócio Paulo
Jorge Borges de Almeida.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por ambos os só-
cios, Anabela dos Santos Gonçalves e Paulo Jorge Borges de Almeida
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

19 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 1000202311
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R. G. L. � PROJECTOS, CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 922;
identificação de pessoa colectiva n.º 505002787; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/020719.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em 45 000 euros em dinheiro e o seu ar-
tigo 4.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo, é de 50 100 euros e corresponde
à soma de três quotas de 16 700 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Luís Manuel Freire Antunes, Alexandre Augusto Leite
Gonçalves e Ramiro José Gaspar Simões.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

19 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria
Fernanda Cristina Jacob. 1000202310

SOCIDATA � MATERIAL ESCRITÓRIO E ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7145;
identificação de pessoa colectiva n.º 502405120; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/020722.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação da sede para:
Rua de José Gomes Ferreira, 7 e 7, A, freguesia da Reboleira.

22 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000202309

CISBEL CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 368/
020611; identificação de pessoa colectiva n.º 505957078; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/020611.

Certifico que Maria Isabel Rosa Coimbra, constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma CISBEL Construções � Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Alameda dos Moinhos, 3, 8.º, B, no lugar e fre-
guesia de Alfragide, concelho de Amadora.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

4.º

A sociedade tem por objecto as actividades de construção de edifí-
cios para venda e revenda de prédios adquiridos para esse fim.

5.º

A sócia única pode decidir a participação da sociedade no capital
de outras sociedades, seja qual for a sua natureza e tipo ainda que com
objecto diferente do seu, em agrupamentos complementares de em-
presas e em agrupamentos europeus de interesse económico.

6.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente, ficando
nomeada a sócia única.

7.º

A gerência será ou não remunerada conforme for decidido poden-
do a remuneração consistir total ou parcialmente em participação nos
lucros da sociedade.

8.º

A sócia única fica autorizada a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conferido e conforme o original.

A Primeira- Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000202308

J. REIS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6391/
310789; identificação de pessoa colectiva n.º 502197641; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 52/011214.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em 2410$ em dinheiro e o seu artigo 4.º
foi modificado e com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de valor
nominal de 4875 euros, pertencente ao sócio Luís Fernando Rodrigues
de Almeida e a outra de valor nominal de 125 euros, pertencente ao
sócio Isabel Maria da Cruz Cardoso Rodrigues de Almeida.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
1000202307

INTERPENCIL � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
E CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 168;
identificação de pessoa colectiva n.º 504358634; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/020717.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação da sede para:
Rua do Dr. António José de Almeida, 37, A, freguesia da Venda

Nova.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000202306

PAPELARIA TABACARIA FORTUNA MILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 222;
identificação de pessoa colectiva n.º 504496492; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/020717.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em 20 000 euros, em dinheiro e o seu ar-
tigo 3.º foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota de valor
nominal de 15 000 euros, pertencente à sócia Maria Elisabete de
Campos Pereira e outra no valor nominal de 10 000 euros, perten-
cente ao sócio Luís Manuel de Campos Pereira.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral, a
sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao limite global de 100 000 euros.
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3 � Depende da deliberação de sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 1000202305

NEW APPARATUS � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 506433609; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/030130.

Certifico que entre Maria Emília Azevedo Silva, Eurico João Aze-
vedo da Silva, Sandra Rute Azevedo da Silva, constituíram a socieda-
de em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma New Apparatus � Comércio de
Vestuário e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Venteira, 8, A, freguesia
da Venteira, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de vestuário
e acessórios; comércio por grosso e a retalho de vestuário, calçado e
acessórios; comércio a retalho de marroquinaria e artigos de viagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 3000 euros pertencente à sócia Maria Emília Aze-
vedo Silva e duas iguais do valor nominal de 1000 euros, cada uma,
pertencente uma a cada um dos sócios, Eurico João Azevedo da Silva
e Sandra Rute Azevedo da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual, poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
4 � A sociedade vincula-se:
a) Pela intervenção da gerente Maria Emília Azevedo Silva;
b) Pela intervenção conjunta de quaisquer outros dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2003341420

ALMEIDA, RODRIGUES & VENÂNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5566;
identificação de pessoa colectiva n.º 501796134; inscrições n.os 6,
8, 18; números e data das apresentações: 13 e 15/020717.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado os
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência, de Carlos Alberto Ramos dos
Santos e Isabel Maria Dias Moura Pinto Santos.

Data: 7 de Março de 2002.
Causa: renúncia.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Alfredo Ramos dos Santos,
Dulcínia de Jesus da Cunha Oliveira Santos, Luís Manuel de Almeida
Quaresma, Isabel Maria Dias Moura Pinto Santos.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Alfredo
Ramos dos Santos, Dulcínia de Jesus da Cunha Oliveira Santos, Luís
Manuel de Almeida Quaresma.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada nos
seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois ge-
rentes, não podendo ser em conjunto dos gerentes Alfredo Ramos
dos Santos e Dulcínia de Jesus da Cunha Oliveira Santos.

Está conferido e conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2000739342

NASÓFIS � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 891620102; identificação de pessoa colectiva n.º 502723289;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 19/011129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital e
redenominação em euros:

O capital, foi reforçado em € 36,06 em reservas e o seu artigo 3.º
foi modificado e ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, é de 15 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
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11 250 euros, da sócia Sara Antonieta Moreira de Sousa Magalhães;
uma de 3250 euros do sócio Henrique Morais de Sousa Magalhães e
uma de 500 euros, pertencente aos dois indicados sócios, em comum
e sem determinação de parte ou direito.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Afonso Menezes.
2000738206

ELITESPACE � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 416;
identificação de pessoa colectiva n.º 506214508; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/020711.

Certifico que entre Maria Elvira Camacho Dias Pires, José Manuel
de Sousa Pires, Paulo Alexandre Dias Pires e Leila Michele Dias Pi-
res, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELITESPACE � Administração
de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Encosta, impasse B,
lote 14, freguesia de Alfragide, concelho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e ou
as suas fracções, revenda dos adquiridos para esse fim. Administração
de bens imobiliários próprios. Consultoria imobiliária de negócios fi-
nanceira e administrativa.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma quatro quotas, duas iguais de
20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
Elvira Camacho Dias Pires e José Manuel de Sousa Pires e duas iguais
de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
Alexandre Dias Pires e Leila Michele Dias Pires.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual, poderá não ser remunerada,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Maria Elvira
Camacho Dias Pires e José Manuel de Sousa Pires.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conferido e conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2000739300

GARDEN LIFE � ACTIVIDADES DE JARDINAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 505993600; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/020628.

Certifico que por António Miguel dos Santos Claro, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Garden Life � Actividades Jardi-
nagem, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teixieira de Pascoais, 18,
2.º, direito, Casal de São Brás, freguesia de São Brás, concelho de Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
jardins e espaços verdes. Construção civil e empreitadas. Prestação
de serviços de limpezas domésticas e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras actividades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade.

Está conferido e conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira- Ajudante, Maria Manuela
Afonso Menezes. 2000738150

CASCAIS

DAVID COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 129 (Cascais);
identificação de pessoa colectiva n.º 502250151; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 120/011217.

Certifico que foi registado o seguinte:
Pela inscrição n.º 4; apresentação n.º 120/011217. � Redeno-

minação com reforço do capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1 � David Fernando da Rocha Pereira Coutinho, 2500 euros.
2 � Isabel Maria Alves da Cunha Valério Pereira Coutinho,

2500 euros.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Galrito. 1000201156

CENTRO DIETÉTICO VIDA PURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 178 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503365904;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/011217.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Pela inscrição n.º 3; apresentação n.º 11/011217. � Redenominação

com reforço do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 502 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios em partes iguais.
Sócios e quotas:
1 � Ana Margarida Ramos de Oliveira, 2500 euros.
2 � Paulo Jorge Carapinha Prates Caeiro, 2500 euros.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Galrito. 1000201155

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OURIVESARIA RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 136; identificação de pessoa colectiva n.º 500209111; En-
trada/data: 13 856/020826.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 1000202284

LOURES

MALVEICARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 943;
identificação de pessoa colectiva n.º 505417669; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/20030210.

Certifico que por escritura de 13 de Janeiro de 2003, exarada a
fl. 2 do livro n.º 470-D, do 11.º Cartório de Lisboa, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram alterados os artigos 1.º e 2.º que passam a ter a seguinte
redacção:

Pela inscrição n.º 2; apresentação n.º 5/20030210.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 2.º
Sede: Casais do Forno, freguesia de Lousa.
Objecto: produção, comércio de carnes verdes, fumadas e conser-

vadas e compra e venda de gado vivo.

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 2001237219

VINIMATOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 852;
identificação de pessoa colectiva n.º 504196030.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198825

FAPAJAL � FÁBRICA DE PAPEL DO TOJAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1918;
identificação de pessoa colectiva n.º 500109192; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 26 e inscrições n.os 28 e 29; números e data
das apresentações: 5, 6 e 7/20030122.

Certifico que por escritura de 6 de Novembro de 2002, exarada a
fl. 64 a 65 do livro n.º 282-E, do 17.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração da indústria do
papel, bem como a compra, venda, arrendamento e aluguer de bens
móveis e imóveis.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar acções, quotas ou partici-
pações sociais em sociedades com o mesmo ou diferente objecto so-
cial, em sociedades reguladas por leis especiais e participar em agru-
pamentos complementares de empresas.

Mais certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas, relativos ao exercício de 2001.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração.
Vogal: José Augusto Palma Mendes Leal.
Causa: renúncia.
Data: 28 de Março de 2002.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente: Luís Garcia Pereira da Cunha,

casado, Rua do Dr. João do Couto, 11, 7.º, direito, Lisboa; vogal: Helen
Louise Gray de Castro, casada, Rua do Pinhal do Raposo, 11, Quinta
da Marinha, Cascais; vogal: Pedro Maria Póvoas Mendes Leal, casa-
do, Quinta da Marinha, lote 51, Cascais.

Fiscalização: fiscal único efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da
Liberdade, 245, 8.º, Lisboa, representada por António Alberto Henriques
Assis, revisor oficial de contas, casado, Avenida de Manuel da Maia, 11,
1.º, Lisboa ou por César Abel Rodrigues Gonçalves, revisor oficial de
contas, Rua de Bernardo Santareno, 27, Casais Mem Martins, Mem
Martins; suplente: Belarmino Gonçalves Martins, revisor oficial de con-
tas, viúvo, Casal da Carregueira, lote 24, Belas, Queluz.

Período: triénio 2002/2004.
Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000198062

ANTÓNIO MATEUS CATARINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1697;
identificação de pessoa colectiva n.º 500025304.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Aldina Martins
Vitorino. 2001398190

ALVES DE MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 538;
identificação de pessoa colectiva n.º 504817086; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030213.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: José António da Silva Meireles.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237464

ICMC, INDÚSTRIA E COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 504959336; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 2/20030213.
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Certifico que por escritura de 30 de Outubro de 2002, exarada a
fl. 116 a 120 do livro n.º 1203-C, do 14.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi aumentado o capital de 60 000 euros para 90 000 euros, ten-
do sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, n.º 2, do contrato social que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ICMC, Indústria e Comércio Materiais
Construção, L.da e tem a sua sede na Rua da Cruz do Tanque, arma-
zém n.º 40, Quinta do Corujinho, freguesia de Camarate, concelho de
Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 90 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas quotas
iguais do valor nominal de 30 000 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios CIPADE � Indústria e Investigação de Produtos
Adesivos, S. A., e ALBUTINTAS � Comércio de Tintas, L.da, uma
quota do valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio Vítor
José de Almeida Diniz e uma quota do valor nominal de 10 000 euros,
pertencente ao sócio Mário Augusto de Aguiar Barrela.

ARTIGO 4.º

A sociedade será representada em juízo e fora dele pela gerência
designada em assembleia geral.

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente, se tiver sido

designado só um, tendo já sido nomeado gerente Carlos Miguel Cam-
pos de Albuquerque Araújo, ou pela assinatura de dois gerentes, se
houver mais do que um gerente, ou ainda pela assinatura de um pro-
curador e de um gerente ou de dois procuradores, de harmonia com os
respectivos instrumentos de mandato.

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2001237448

ANÍBAL OLIVEIRA, VENDA DE PEÇAS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 952/
20030214; identificação de pessoa colectiva n.º P 506430707;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20030214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Aníbal Fernando Pedroso de Oliveira e mulher, Anabela Fernandes
dos Santos Mendes de Oliveira, casados sob o regime da comunhão
geral de bens, naturais ele da freguesia da Pena e ela da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, ambas do concelho de Lisboa e residentes
na Urbanização Bairro da Castelhana, lote 4, 3.º, esquerdo, freguesia
de São João da Talha, concelho de Loures, números de identificação
fiscal 138155500 e 219600066.

E por eles foi dito:
Que celebram, entre si, um contrato de sociedade comercial por

quotas, nos termos das cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Aníbal Oliveira, Venda de Peças
Automóvel, L.da e tem a sua sede na Urbanização Bairro da Castelhana,
lote 4, 3.º, esquerdo, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de venda de peças para
automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios

Aníbal Fernando Pedroso de Oliveira e Anabela Fernandes dos Santos
Mendes de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por eles sócios que
desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral a remuneração
da gerência poderá consistir total ou parcialmente na participação
dos lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237480

TRANSGÁS ARMAZENAGEM � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ARMAZENAGEM DE GÁS NATURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 101;
identificação de pessoa colectiva n.º 504733362; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/20030217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais, conselho de

administração.
Presidente: Federico Ermoli; vogal: João Carlos Fevereiro Ferreira

de Lima; vogal: Rui Manuel Cardoso Vicente Marmota, residente na
Avenida das Tílias, lote 54, 3.º, esquerdo, jardins da Parede, Parede.

Fiscalização: fiscal único efectivo: António Dias & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Marques Dias, revisor oficial de contas; suplente: Jorge Carlos Bata-
lha Duarte Catulo, revisor oficial de contas.

Período: ano de 2003.
Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
2000695965

TRANSPORTES LOUREIRO & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9886/
921116; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
20030214.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Pela inscrição n.º 2; apresentação n.º 7/20030214.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 21 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001393288
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LOURESPAÇO � CENTRO DE ESTUDOS
E APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 832/
20000714; identificação de pessoa colectiva n.º P 505048302;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 10 e 20/20030214.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Pela inscrição n.º 2; apresentação n.º 10/20030214.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente nomeada: Glória da Assunção Pinto Junqueira Coelho.
Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2002.
Pelo averbamento n.º 1 à  inscrição n.º 1; apresentação 20/

20030214.
Facto: deslocação da sede.
Sede: Rua de Antero de Quental, 9, rés-do-chão, esquerdo,

Loures.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001237472

TRANSPORTES FERREIRA DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7181/
890417; identificação de pessoa colectiva n.º 502158140;
averbamento n.º 8 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 6 e 8/20030106.

Certifico que foram efectuados os seguintes acto de registo:
Pela apresentação n.º 6/20030106.
Facto: cessação de funções do gerente Filipe Gameiro Fonseca.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Fevereiro de 2002.
Pela apresentação n.º 8/20030106
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Ana Maria de Jesus Pires, solteira, maior, Rua de Silvestre

Bernardo Lima, 15, 3.º, esquerdo, Alpiarça.
Data da deliberação: 25 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001395779

TECNOREDES � REDES E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 502333863; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 17/20030214.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, é de 149 639,37 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 104 747,56 euros, pertencente ao sócio José António do
Nascimento Vieira, e outra no valor nominal de 44 891,81 euros,
pertencente à sócia Maria Ermelinda Pereira Serra Vieira.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
2001393261

MAFRA

BOLOS DO CASTELO � PASTELARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3315;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030131.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma Bolos
do Castelo � Pastelaria e Confeitaria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Florêncio José Canas, 28, no lugar
e freguesia da Malveira, concelho de Mafra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais,
sucursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de fabrico de pastelaria e
confeitaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, José Duarte Alexandre e Maria Odília Fernandes
Duarte Alexandre.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Fica designado gerente o sócio José Duarte Alexandre.

Conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092055

ADROTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 404; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500848203; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 3/20030130.

Certifico que foi registada a alteração do artigo 6.º

6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 249 398,95 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de 96 018,59 euros, perten-
cente ao sócio Jan Fritz Josef Weber, uma de 112 229,53 euros, da
sócia Maria Fernanda Antunes Correia Weber e outra de 41 150,83 euros
do sócio Joaquim Fernando Correia Weber.

O texto do pacto na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000092047

CONSTRÓIBOCO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3316;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030131.

Certifico foi registada a constituição da sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CONSTRÓIBOCO � Construção
Civil, L.da e tem a sua sede na Rua da Escola, casa Pedrão, no lugar do
Boco, freguesia de Igreja Nova, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de empreitadas de cons-
trução civil e obras públicas, arruamentos e jardins.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 5000 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios, José Carlos Brás Rodrigues, Sérgio Gonçalo Brás Rodrigues,
Lourenço Manuel Brás Rodrigues e José João Rodrigues Domingos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os só-
cios que desde já, ficam nomeados gerentes, sendo necessária a assi-
natura conjunta de dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral a remuneração
da gerência poderá consistir total ou parcialmente na participação
dos lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a não sócios de-
pende do consentimento da sociedade que terá sempre direito de pre-
ferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto e natureza diferente e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

8.º

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

a) Sempre que ocorra dissolução, interdição, inabilitação perma-
nente, ou morte do sócio titular, ou sendo judicialmente declarada a
sua ausência;

b) Quando a quota for sujeita a arrolamento, objecto de penhora,
arresto ou adjudicação em juízo, falência ou cessão gratuita;

c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre res-
ponsabilidade do seu titular, nomeadamente, quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a quota não for
adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular;

d) Quando haja acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
e) Quando fora dos casos previstos na lei a quota tiver sido cedida

a terceiros, sem prévio consentimento da sociedade.
2 � A amortização será efectuada pelo valor da quota que resultar

do balanço especialmente extraído para o efeito.
3 �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 que a todos represente.

4 � A amortização considera-se efectivamente realizada, cessan-
do todos os efeitos legais correspondentes à quota a amortizar a par-
tir da data da deliberação que a decidir.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade.

Conforme o original.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092063

JOÃO MANUEL LOPES NUNES � COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3312;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030129.

Certifico foi registada a constituição da sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma João Manuel Lopes Nunes � Comér-
cio de Carnes, L.da e tem a sua sede na Rua dos Navegantes, 9, na vila
e freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

§ 1.º Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade talho, comércio de car-
nes verdes e enchidos; transformação e comercialização.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, João Manuel Lopes Nunes e Maria Helena Basílio Rodrigues
Nunes.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio João
Manuel Lopes Nunes que desde já, fica nomeado gerente, sendo su-
ficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socieda-
de que terá sempre o direito de preferência em primeiro lugar.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

Conforme o original.

30 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092039

J. G. CARREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1523;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304409; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

5 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092268

VERTIGEM � PUBLICIDADE E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1956;
identificação de pessoa colectiva n.º 504024124; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092160

VIDEOESTE � COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
VÍDEO-ÁUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 730; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501781161; data da apresenta-
ção: 20030131.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092152

ESCOLA DE CONDUÇÃO SANTA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 504178695; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092144

SANTOS & MARCHANTE � SERVIÇO DE REBOQUES
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2263;
identificação de pessoa colectiva n.º 504465155; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092128

R24 � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1732;
identificação de pessoa colectiva n.º 503647160; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092110

LAVANDARIA DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2241;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380370; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092101

SIMARTE � SOCIEDADE DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1244;
identificação de pessoa colectiva n.º 502783486; data da apresen-
tação: 20030131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092098

SOCIEDADE DE CARNES IRMÃOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1722;
identificação de pessoa colectiva n.º 503647667; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/20030131.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 6.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do
valor nominal de 2500 euros, cada, uma do sócio Nelson Manuel
Correia Ferreira e outra da sócia Raquel Ferreira da Costa.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios Nelson Manuel Correia Ferreira e Raquel Ferreira da Costa,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de dois gerentes, incluindo nos actos de alienação, aqui-
sição e oneração de bens móveis e imóveis.

O texto do pacto, na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

3 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092080

HEALTH CLUB QUINTA DA MATA � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3323;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030212.

Certifico foi registada a constituição da sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Health Club Quinta da Mata � Presta-
ção de Serviços Desportivos, L.da e tem a sua sede na Avenida de 9 de
Julho, 105, 1.º, B, lugar e freguesia da Venda do Pinheiro, concelho
de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestação de serviços
desportivos e restauração; aquisição e alienação de bens imóveis; arren-
damento e concessão de espaços desportivos e restauração e health club.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Miguel Gonçalves da Silva, João dos Santos, Rui Maria Matos
Afonso e Luís Manuel Bernardino Pereira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os só-
cios que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes em todos os seus actos e contratos; não podendo
ser, no entanto, as assinaturas conjuntas de Miguel Gonçalves da Sil-
va e João dos Santos ou as de Rui Maria Matos Afonso e Luís Manuel
Bernardino Pereira.

§ 2.º Mediante deliberação da assembleia geral a remuneração da
gerência poderá consistir total ou parcialmente na participação dos
lucros da sociedade.

5.º

Poderão ser exigidas dos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 50 000 euros.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.
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§ único. Os sócios podem ser representados nas assembleias gerais
por estranhos à sociedade, nomeadamente, por advogados e
solicitadores.

Conforme o original.

13 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2000092420

TRÊS DÊ � COMÉRCIO EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1827;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822167; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 3 e 4/20020211.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e aditado o 7.º que passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade usa a firma Três Dê � Comércio Equipamentos, L.da e
tem a sua sede na Urbanização Páteo do Pinheiro, lote 34, na vila, fre-
guesia e concelho de Mafra.

3.º

O capital social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, cada uma do valor nominal de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Rui Pedro Fernandes Tomás, e Miriam
Abudarham Cruz Azevedo de Sousa Tomás.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Rui Pedro
Fernandes Tomás, já antes nomeado gerente, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 25 000 euros.

O texto do pacto, na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

12 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2000092411

SCARPA & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 581; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501394419; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/20030211.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação. � Data da aprovação das contas: 27 de Dezembro de 2002.

12 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000092403

BÚZIOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2400;
identificação de pessoa colectiva n.º 504340131; data da apresen-
tação: 20030127.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

28 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000095909

GALAPAIBER � GESTÃO, COMPRA E VENDA DE GADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20030116.

Certifico foi registada a constituição da sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GALAPAIBER � Gestão, Com-
pra e Venda de Gado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no edifício Galapa, Estrada da Lapa,
Venda do Pinheiro, freguesia da Venda do Pinheiro, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a comercialização, importação e expor-
tação de todo o tipo de carnes, de gado vivo, produtos de carne trans-
formados, abate de reses, prestação de serviços na área da pecuária e
todas as actividades conexas, gestão de carnes e de gado vivo.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000, encontra-se integralmente realizado
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
37 500 euros, pertencente à sócia GALAPA � Indústria de
Carnes, S. A. e outra no valor nominal de 12 500 euros, pertencente
à sócia Maria Eduarda Mouro Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A transmissão de quotas, total ou parcial, a terceiros depende
do consentimento prévio da sociedade, à qual, em primeiro lugar e
aos sócios, em segundo lugar, fica reservado o direito de preferência
nas transmissões onerosas.

2 � O sócio que pretenda ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta, a terceiros, dará conhecimento, por escrito à sociedade e aos de-
mais sócios dos termos da pretendida cessão, identificando o
cessionário, o preço e condições de pagamento, a fim de obter o
consentimento da sociedade para a cessão e de proporcionar o exer-
cício do direito de preferência previsto no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

3 � São nomeados desde já gerentes, José António Paulos Ferreira,
casado, residente na Quinta da Alcobela, Arranhó, Arruda dos Vinhos, Luís
Miguel Soares Ferreira, casado, residente na Quinta de Alcobela, Alcobela,
Arranhó, Arruda dos Vinhos e Nelson Jorge Soares Ferreira, solteiro, maior,
residente na Quinta da Alcobela, Arranhó, Arruda dos Vinhos.

ARTIGO 6.º

1 � Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Venda o adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se, por quaisquer actos ou factos, o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em con-
corrência de qualquer espécie ou se violar o contrato social ou as
obrigações sociais;

e) Se o titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer ou
não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 4.º;
g) Por morte, interdição ou inabilitação do respectivo titular;
h) Por exoneração ou exclusão de qualquer sócio;
i) Se o sócio não realizar os suprimentos ou prestações suplemen-

tares que forem deliberadas em assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor da quota

que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Não poderão os gerentes obrigar a sociedade em abonações, letras
de favor ou outros negócios estranhos ao objecto social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos, oito dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.
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ARTIGO 9.º

A sociedade fica autorizada a participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, no capital de outras sociedades com objecto e
natureza diferentes, reguladas ou não por leis especiais, criar novas
empresas ou comparticipar na sua criação, podendo ainda a sociedade
associar-se pela forma que entender mais conveniente, a quaisquer
entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social e na proporção das suas quotas,
desde que os sócios o deliberem por maioria de dois terços dos votos
representativos da totalidade do capital social.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos do Artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

1. � Introdução.
André Vaz de Carvalho Gomes, revisor oficial de contas, n.º 865,

vem nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais,
emitir o relatório sobre as entradas em espécie, com que os titulares
abaixo indicados vão realizar o capital da sociedade a constituir com
a designação social GALAPAIBER � Gestão, Compra e Venda de
Gado, L.da, com sede social na Estrada da Lapa, Venda do Pinheiro,
concelho de Mafra, titular da identificação de pessoa colectiva
n.º 506369757.

A sociedade a constituir, GALAPAIPER � Gestão, Compra e Venda
de Gado, L.da, terá um capital social de 50 000 euros que será repre-
sentado por duas quotas, uma de 37 500 euros e outra de 12 500 euros,
a subscrever pelos sócios GALAPA � Indústria de Carnes, S .A. e
Maria Eduarda Mouro Moreira, respectivamente.

2. Identificação dos titulares das entradas em espécie para realiza-
ção do capital social.

O sócio GALAPA � Indústria de Carnes, S. A., identificação de pessoa
colectiva n.º 500238863, realizará a sua entrada com bens em espécie.

3. Identificação dos bens
Os bens que constituirão as entradas em espécie com que o sócio

GALAPA � Indústria de Carnes, S. A., realizará a sua participação
no capital acima identificado, são duas viaturas pesadas de mercado-
rias com as seguintes características:

Viatura Volvo, modelo FL 7H � 4x2, peso bruto 19 000 kg Ma-
trícula, 86-20-MB � € 14 056,50

Viatura Mitsubishi Canter FE 659 F6sI, peso bruto 7500 kg Ma-
trícula 38-07-MC � € 23 443,50

Total das entradas (trinta e sete mil e quinhentos euros) � € 37 500,00

4. Critério utilizado para avaliação dos bens
Os bens acima identificados foram objecto de avaliação por enti-

dade independente, tendo-lhes sido atribuído o seu valor actual de
realização, isto é, o seu valor de mercado.

5. Conclusão
Face ao exame que efectuei (i) análise da avaliação efectuada (ii),

verificação da titularidade dos bens a favor da sociedade e seu registo
contabilístico, confirmo a titularidade e valor dos bens e incorporar
na realização do capital social que perfazem o valor global de
37 500 euros.

19 de Novembro de 2002
André Vaz de Carvalho Gomes

Conforme o original.

17 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000095674

QUINDIAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1528;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304352; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/20030128.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação. � Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 2002.

29 de Janeiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000095992

SÉRGIO FERNANDES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3320;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20030206.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Fernandes � Unipessoal, L.da e
tem a sua sede na Rua de José Maria da Costa, 14, na vila, freguesia
e concelho de Mafra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Sérgio Paulo Almeida
Fernandes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
decidido pelo único sócio, será desempenhada pelo sócio Sérgio Paulo
Almeida Fernandes que, desde já, fica nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000092349

PARAÍSO DE MEL � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2517;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371513; data da apresen-
tação: 20021205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

9 de Dezembro de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2000094252

PRESMADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 969; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502204222; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 2/20030206.

Certifico que foi registada a dissolução da sociedade em epígrafe,
sendo o prazo para a liquidação de três anos, a contar de 31 de De-
zembro de 2002.

7 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000092322

2045 � EMPRESA DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1648;
identificação de pessoa colectiva n.º 502332905; inscrição n.º 27;
número e data da apresentação: 1/20030130.

Certifico que foi registado:
Facto: nomeação em 31 de Dezembro de 2002 dos órgãos sociais

para o triénio 2003/2005.
Conselho de administração: presidente: Abílio Manuel Aragão

Rodrigues, casado; vogais: Rui Alberto Pacheco Cravina e Soraia
Filomena Cruz Rodrigues, solteira, maior.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 115 � 19 de Maio de 2003 10 528-(93)

Conselho fiscal: presidente: Francisco de Castro Torres, revisor
oficial de contas; vogais: António Alberto Correia e Carlos Henrique
Costa Teixeira; suplente: Maria José Nogueira Albuquerque Vaz Cal-
das, revisora oficial de contas.

6 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes Oli-
veira Silva Fernandes. 2000092306

SOCIEDADE POMICULTORA QUINTA DA ABELHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 92; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500261415; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 1 e 2/20030205.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Fernando Ferreira de Almeida, por renúncia, em 15 de Maio de 2002.

Mais certifico que foi a nomeação da gerente Maria Gabriela Ferreira
Almeida, em 7 de Junho de 2002.

7 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000092357

ESTEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 946; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502173483; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 5/20030204.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
ao artigo 3.º que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas pertencentes aos
sócio José Esteves Filipe, nos valores nominais de 3700 euros e duas
pertencentes ao sócio José António de Almeida Filipe, nos valores
nominais de 1000 e de 300 euros.

O texto completo do pacto na sua redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

5 de Fevereiro de 2003. � A Conservadora, Maria de Lurdes de
Oliveira Silva Fernandes. 2000092250

TORRES VEDRAS

HMR CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4192; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021128.

Certifico que entre Mário Rui dos Anjos Paulo, casado com Célia Maria
dos Santos Estêvão, na comunhão de adquiridos e Hugo Miguel Ferreira
Miranda, casado com Maria Otília Miranda Moreira Miranda, na comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HMCR CAR � Comércio de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 29, Boavista,
freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação, co-
mércio a retalho de automóveis novos e usados.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual, poderá não ser remune-
rada, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2001569483

CASA DO ALPENDRE, TURISMO DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2515; identificação de pessoa colectiva n.º 503731501; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20021230.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado em 1 000 000$ e em consequência, alterado parcial-
mente o contrato da sociedade, quanto aos artigos 4.º e 5.º, os quais,
ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e nos diversos bens e valores do activo, conforme escritura-
ção social.

5.º

O capital social, corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 000 000$, uma de cada um dos sócios, Luís Manuel Oliveira Corte
Real e Freitas e Paolo Emilio Palieri.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000514766

BRUNO & GUIMARÃES � INFRA-ESTRUTURAS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4200; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20021209.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi constituída a
sociedade entre:

a) Bruno Miguel Nogueira Pinto, solteiro, maior, € 2500;
b) Joaquim de Jesus da Costa Guimarães, divorciado, € 2500.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Bruno & Guimarães � Infra-
-Estruturas Eléctricas, L.da tem a sua sede na Rua 1.º de Maio, 10, em
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Lapas Grandes, freguesia de Monte Redondo, concelho de Torres
Vedras.

Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de instalação
de gás, electricidade, telecomunicações, rede de águas e saneamento
básico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno Miguel Nogueira Pinto
e Joaquim de Jesus da Costa Guimarães.

ARTIGO 4.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral e dispensada de caução, será exercida
pelos sócios Bruno Miguel Nogueira Pinto e Joaquim de Jesus da Costa
Guimarães que desde já ficam nomeados gerentes;

b) A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes;
c) Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em

quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, designa-
damente, fianças e letras de favor.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da soci-
edade que terá sempre o direito de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros, os sócios poderão
também fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer, os quais,
vencerão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2000554652

RIBERALVES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1076; identificação de pessoa colectiva n.º 501387390; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/20021129.

Certifico para fins de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, o capital social foi aumentado com € 5 000 000 e em
consequência, alterado parcialmente o contrato da sociedade, quanto
ao artigo 3.º, o qual, ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7 500 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores e representado por 1 500 000 ac-
ções, com o valor nominal de cinco euros, cada.

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000527930

SUGESTÃO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2743; identificação de pessoa colectiva n.º 503940186;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20021129.

Certifico para fins de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, deslocou a sede para a Rua dos Polomes, 2, A, Santa Maria,
Torres Vedras.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000527949

FOTOIMAGINATIVA � FOTOGRAFIA,
VÍDEO E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2940; identificação de pessoa colectiva n.º 504216023; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20021128.

Certifico para fins de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, o capital social foi aumentado com € 40 214,43 e alterado
parcialmente o contrato da sociedade, quanto ao artigo 3.º, o qual,
ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
46 200 euros, correspondente à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 15 400 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizado, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000527752

CARNES ROSA E ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1093; identificação de pessoa colectiva n.º 501659315; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/20021128.

Certifico para fins de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, quanto
ao artigo 2.º, o qual, ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social, é a indústria e comércio de carnes; produção e explo-
ração agrícola; produção e comercialização de leite; exploração pecuária e
suinicultura; criação e comercialização de ovinos, caprinos e bovinos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizado, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000527175

VÁRZEA DAS FONTAINHAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4196; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20021205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi constituída
uma sociedade entre:

a) Maria Helena Lopes Antolin Baptista, casada com Armando
Felgueiras Baptista, na separação de bens, € 4000;

b) Ana Margarida Antolin Bapista, casada com José Manuel Per-
feito de Carvalho, na separação de bens, € 500;

c) Rita Joana Antolin Baptista, solteira, maior, € 500.
Que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Várzea das Fontainhas � So-
ciedade Agrícola, L.da, tem a sua sede em Torres Vedras, na Rua de
Henriques Nogueira, 43, 1.º, freguesia de São Pedro e São Tiago.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto o exercício de actividades e explo-
rações agrícolas e a comercialização de produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro corresponde à soma das seguintes quotas:

Maria Helena Lopes Antolin Baptista, 4000 euros; Ana Margarida
Antolin Baptista, 500 euros; Rita Joana Antolin Baptista, 500 euros.
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ARTIGO 4.º

Os sócios pode deliberar que lhes sejam exigidas prestações suple-
mentares do capital até ao limite correspondente ao triplo do respec-
tivo capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a terceiros, no todo ou em parte,  depende
sempre do consentimento da sociedade, a quem é atribuído o direito
de preferência que caberá aos sócios se esta não o quiser exercer.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por morte do titular da quota;
b) Quando em processo de partilha resultante de divórcio ou de

separação de pessoas e bens, a quota não for no seu todo, adjudicada
ao respectivo titular;

c) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou apreendi-
da, ou quando por qualquer motivo seja objecto de arrematação, adju-
dicação ou venda, em qualquer processo seja qual for a respectiva
natureza.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, Maria Hele-
na Lopes Antolin Baptista, Ana Margarida Antolin Baptista e Rita Joana
Antolin Baptista que ficam desde já, nomeadas gerentes, vinculando-se
a sociedade só com uma assinatura da gerente Maria Helena Lopes
Antolin Baptista ou com a assinatura conjunta das outras gerentes.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência legal,
por meio de cartas registadas ou através de protocolo.

ARTIGO 9.º

Os balanços anuais são referentes a 31 de Dezembro do ano a que
respeitarem, e os lucros de cada exercício não têm que ser distribuídos
anualmente aos sócios, dependendo de deliberação destes o destino a
dar-lhes como os respectivos montantes.

ARTIGO 10.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, continuando, sem prejuízo do estatuído no artigo 6.º, com
os seus herdeiros ou os seus representantes, ficando, no entanto, des-
de já autorizada a divisão da quota entre os herdeiros.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques 2000554334

INSTALOESTE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2175; identificação de pessoa colectiva n.º 503216879;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: Of. 2 e 3/20021202.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de Rui Fernando Martinho

Estanislau, por renúncia, em 30 de Outubro de 2002.
2 � Alteração parcial do contrato em que se altera o artigo 6.º

que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Gerente nomeada: a sócia Margarida Maria Nunes Paulo Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000527965

TORDIAL � CENTRO DE HEMODIÁLISE
DE TORRES VEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1134;
identificação de pessoa colectiva n.º 501768360; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 4/20021202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi reconduzida
a gerência para o ano de 2002, em 27 de Março de 2001.

Conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000527973

CHAGAS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 886; identificação de pessoa colectiva n.º 501239758; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 6/20021205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte actos de registo:

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2000527183

DANI INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2126; identificação de pessoa colectiva n.º 503156698;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 4 e 5/20021205.

Certifico que para efeitos de publicação que em relação à sociedade
em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos registos:

1 � Alteração parcial do contrato em que se alteram os artigo 1.º
e 2.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DANI � Instituto de
Beleza, L.da, tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 21, B, 1.º,
loja 106, em Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santiago e du-
rará por tempo indeterminado a partir da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é: instituto de beleza, estética, cabeleireiro,
comercialização de produtos e acessórios para beleza.

2 � Mudou a sede para a Avenida de 5 de Outubro, 21, B, 1.º, loja
109, São Pedro e Santiago, Torres Vedras.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000554342

CIVIGAL � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2295; identificação de pessoa colectiva n.º 501279016; inscri-
ção n.º 14; números e datas das apresentações: 2/20021205 e 4/
20021202.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de € 150 000 para € 500 000, mediante reforço de € 350 000,
em dinheiro, pelo que se altera o artigo 5.º que passa a ter a seguinte
redacção:

5.º

O capital social, é de 500 000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
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250 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Joaquim
Severino Pedro e Maria Manuela Rodrigo dos Santos Pedro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

14 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000554326

O SIZO � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2662; identificação de pessoa colectiva n.º 503873896; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20021118.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato em que se au-

menta de 400 000$ para € 5000, mediante reforço de € 3004,81,
pelo que altera-se o artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000526535

CHAGAS � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1611; identificação de pessoa colectiva n.º 502477865; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/20021205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Novembro de 2002.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2000527191

ESTINOX � SOLUÇÕES EM INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 4236;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030129.

Certifico que entre Anselmo dos Prazeres Rodrigues, casado com
Rosalina Maria da Silva Veloso Rodrigues, na comunhão de adquiri-
dos; Nelson José Ângelo Rodrigues, solteiro, maior; Rui Alexandre
Ângelo Rodrigues, casado com Mabília da Conceição Faria Lopes
Rodrigues, na comunhão de adquiridos; Luís Jorge Filipe Sebastião,
casado com Nadina Susana Ribeiro Leal, na comunhão geral; e Hélio
Mauro Veloso Rodrigues, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ESTINOX � Soluções em
Inox, L.da tem a sua sede na Rua dos Moleiros, 4, no lugar de Ereira,
freguesia de Maxial, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade pode mudar a sua sede e ter delegações ou
filiais quando e onde a assembleia o deliberar.

ARTIGO 2.º

O capital social, é de 25 000 euros, totalmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das cinco seguinte quotas: uma quota de

13 000 euros, pertencente ao sócio Anselmo dos Prazeres Rodrigues
e quatro quotas iguais, cada uma de 3000 euros, pertencentes uma a
cada um dos restantes sócios: Nelson José Ângelo Rodrigues; Rui Ale-
xandre Ângelo Rodrigues; Luís Jorge Filipe Sebastião e Hélio Mauro
Veloso Rodrigues.

ARTIGO 3.º

O objecto social, consiste na indústria metalomecânica, serralharia
civil, aço inox, alumínio e montagem de vidros.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida por todos os sócios que desde já ficam
nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo obri-
gatoriamente uma delas a dos gerentes, Anselmo dos Prazeres Rodrigues
e Rui Alexandre Ângelo Rodrigues.

§ único. Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 6.º

Em caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não
se dissolverá e continuará com os herdeiros ou representantes destes,
devendo os herdeiros nomear, ente si, um que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Não é permitida a cessão de quotas a estranhos, salvo se a socieda-
de expressamente o consentir e, em caso de consentimento, a socie-
dade em primeiro lugar e qualquer dos sócios, em segundo lugar, terão
o direito de preferência na cessão.

ARTIGO 8.º

Salvo nos casos em que a lei preveja formas especiais de convoca-
ção, as assembleias gerais serão convocadas com a antecedência mí-
nima de 15 dias, através de carta registada, com aviso de recepção.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2003355618

BAGUESTUQUES � ESTUQUES PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3555; identificação de pessoa colectiva n.º 505434423;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/20021118.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de Joaquim Manuel de Jesus

Leitão, por renúncia, em 5 de Novembro de 2002.
2 � Alteração parcial do contrato em que se alteram os artigo 2.º,

n.º 2 do 4.º e aditam o 9.º do contrato que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil, ser-
viços de estucagem, comercialização de materiais de construção e com-
pra e venda de imóveis.

ARTIGO 4.º

1 � [...]
2 � Para vincular a sociedade basta a assinatura de um gerente.
3 � [...]
4 � [...]

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 50 000 euros, na proporção das suas quotas.

Gerente nomeado: a sócia Dina Teresa Silva Gomes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000526527
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IBERCONSUMER � PRODUTOS DE CONSUMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3423; identificação de pessoa colectiva n.º 505210940; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20021011.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade com
a denominação em epígrafe, quanto aos artigos 2.º, 3.º e n.os 1 e 2 do
artigo 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação. Comér-
cio geral de produtos de consumo doméstico e industrial, produtos
combustíveis sólidos, madeiras, derivados e auxiliares de fogo e afins,
embalagens para produtos alimentares. Transportes rodoviários de
mercadorias por conta própria e por conta de outrém, nacional ou
internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por uma quota, de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando,
desde já, nomeada gerente, Rosália Roque Caetano Cordeiro, casada,
residente na vila e freguesia de Campelos, na Rua de Ferreirica, 12; e
continuando nomeado gerente o sócio Rui Paulo dos Santos Cordeiro.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original

A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário Rijo Lourenço Marques.
2000553958

SECOMIL � EQUIPAMENTOS AGRO-ALIMENTARES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 570; identificação de pessoa colectiva n.º 500146284; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/20021009.

Certifico que foi registado o aumento de capital na quantia de
240,42 euros, transformação da sociedade em sociedade unipessoal,
tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade quanto aos
artigos, corpo do artigo 1.º, 2.º, 3.º e aditados o 7.º e 8.º que passam
a ter seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação SECOMIL � Equipamentos
Agro-Alimentares, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede, estabe-
lecimento e escritório, na Rua de Alberto Hipólito, lotes 5 a 8, fre-
guesia de São Pedro e Santiago, em Torres Vedras e teve o seu início
a partir de 30 de Julho de 1973.

1 � [...]

2.º

O seu objecto é a indústria e comércio de equipamentos agrícolas e
agro-alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e é representado por uma só quota, pertencente ao
sócio, Francisco Paulo Moreira Damião.

7.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, nos termos e condições a fixar
em assembleia geral.

8.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, para melhor andamento dos negócios sociais, sob condições,
designadamente, juros e prazos a fixar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosário
Rijo Lourenço Marques 2000553826

AQUECICLIMA � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4164; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20021007.

Certifico entre João Paulo Lopes Gomes e mulher, Miriam Raquel
Matias Marques Gomes, casado na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituía a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual, se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AQUECICLIMA � Climatização, L.da,
vai ter a sua sede na Rua da Primavera, 25, 1.º, freguesia de Outeiro
da Cabeça, concelho de Torres Vedras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro ponto do país.

2.º

A sociedade tem por objecto, comércio de climatização através de
ar condicionado, aquecimento central, aquecimento solar, aquecimento
de águas, canalizações de águas e gás.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada um do
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
João Paulo Lopes Gomes e Miriam Raquel Matias Marques Gomes.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, fica a cargo de ambos os sócios eleitos em assembleia
geral, ficando desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração, salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é necessá-
ria a assinatura de um gerente.

5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios, bem como as
divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.

2 � A cessão onerosa de quotas a estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, direito de preferência.

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 vezes o capital social e na proporção das
suas quotas.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas e dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, para as moradas dos sócios
que constar nos livros da sociedade, podendo os mesmos serem repre-
sentados, em tais assembleias por quaisquer pessoas, bastando como
instrumento de representação carta ou telefax assinado pelo sócio e
enviado à sociedade.

Disposição transitória

Fica autorizada, desde já, a gerência proceder ao levantamento do
capital social a fim de ocorrer às despesas desta escritura, seu registo,
bem como à aquisição de bens de equipamento ou outros que sejam
necessários ou convenientes para o início às suas actividades sociais,
nos termos da alínea b) do n.º 4, do artigo 202.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

Está conforme o original.

10 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000553508
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RAÚL ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 237; identificação de pessoa colectiva n.º 500227640;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; núme-
ros e data das apresentações: 13, 14, e 15/20021230.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, Cidália Bexiga
Carvalho Duarte e Francisco José Pires, renunciaram à gerência, em
20 de Dezembro de 2002 e alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade quanto aos artigos 1.º, 3.º e n.os 1, 2 e aditado o n.º 4 do 4.º,
os quais, ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Raúl Alves, L.da, tem a sua sede
no Parque Industrial do Pinhal de Cascais, lote 15, freguesia de Ponte
do Rol, concelho de Torres Vedras.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 469,92 euros, dividido pelas cinco seguinte quotas:

Uma quota no valor nominal de 4987,98 euros, pertencente à sócia
Maria da Conceição Bastos Alves Torres; uma quota no valor nomi-
nal de 1246,99 euros, pertencente ao sócio José Afonso Alves Tor-
res; uma de 3740,97 euros, pertencente à sócia Maria Clara de Bastos
Torres Rodrigues; uma de 1246,99 euros, do sócio Nuno Rodolfo
Torres Vitorino; e outra de 1246,99 euros, pertencente ao sócio Fran-
cisco Raúl Torres Vitorino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um a cinco geren-
tes, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, os quais, serão
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 � [...]
4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios José Afonso

Alves Torres e Nuno Rodolfo Torres Vitorino, continuando nomea-
do gerente o não sócio António Manuel Pereira Rodrigues, casado,
residente na Rua de Dias Neiva, 10, 3.º, A, em Torres Vedras.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2000514790

FRANCO & CRISPIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3248; identificação de pessoa colectiva n.º 504708821;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e averbamento n.º 3 à inscri-
ção n.º 17 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: Of.
7, Of. 8 e 9/20030124.

Certifico que para efeitos de publicação que em relação à sociedade
em epígrafe, foram efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de António Lourenço Crispim,
por renúncia, em 16 de Janeiro de 2003.

2 � Cessação de funções de gerente de Rui Miguel Bernardes
Crispim, por renúncia, em 16 de Janeiro de 2003.

3 � Alteração parcial do contrato em que se alteram os artigos 1.º,
3.º e 4.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Franco & Crispim, L.da, tem a sua sede
na Rua Direita, 2, no lugar de Poços, freguesia de Freiria, concelho de
Torres Vedras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, corresponde à soma das seguintes quotas; uma quota
no valor nominal de 50 000 euros, pertencente ao sócio Raimundo
Batalha Simões e duas quotas iguais, do valor nominal de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Patrique Duarte Simões e
Paulo Duarte Simões.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Raimundo Batalha
Simões que fica, desde já, nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura de um gerente ou assinatura conjunta de
dois procuradores.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires Santos. 2003355510

TECNOTESTE � MÁQUINAS, PRODUTOS
DE SOLDADURA E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2550; identificação de pessoa colectiva n.º 503680940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/20020929.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Vítor
José Maia, por renúncia, em 17 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2001629397

SLEJ � SERVIÇOS DE LIMPEZAS ENTREGAS
E JARDINAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 4183;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021120.

Certifico que Pedro Miguel Patrício Gomes, casado com Patrícia
da Cunha Pinto Gentil-Homem Gomes, na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual, se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SLEJ � Serviços de Limpezas
Entregas e Jardinagem, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Henriques Nogueira, 27,
(anexo), rés-do-chão, direito, freguesia de São Pedro e Santiago, con-
celho de Torres Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços de apoio ao
domicílio nas seguintes áreas: limpezas, reparações domésticas, jardi-
nagem, decoração, lavandaria, costura, compra e entrega de produtos
diversos, marcação de espectáculos e férias, entrega de refeições, la-
vagem de viaturas, passear animais, organização de festas, baby sitter,
ocupação de tempos livres, serviço de estafetas, tratamento de
documentação e administração de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual, poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação finan-
ceira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000567002

CARLOS AUGUSTO SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1371; identificação de pessoa colectiva n.º 502187409; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/20021030.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 1 de Outubro de 2002.

Conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000529984

CONSTANTINO AMADEU FIGUEIREDO SILVA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3185; identificação de pessoa colectiva n.º 504583433; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20021030.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 23 de Outubro de 2002.

Conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000529968

QUINTA DIMENSÃO, COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E VÍDEOJOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2793; identificação de pessoa colectiva n.º 503999946; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 3 e 4/20021030.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Facto inscrito: nomeação de secretário.
Secretário: Maria de Lurdes Fernandes Ferreira Valinhas, (advogada),

solteira, maior; suplente: Catarina Isabel Lages Avelino Anselmo
(advogada), casada.

Data da deliberação: 18 de Outubro de 2002.
2 � Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2002.

Conforme o original.

12 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000510752

FIGUEIREDO & SILVA, SERVIÇOS TÉCNICOS
E ELECTRODOMÉSTICOS E VAPOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2797; identificação de pessoa colectiva n.º 503999962; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20021029.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 4 de Outubro de 2002.

Conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000529704

TRANSPORTES JOAQUIM GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139130; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021029.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente de Horácio Borges Morgado, por

renúncia, em 30 de Setembro de 2002.

Conforme o original.

11 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Rijo Lourenço Marques. 2000529666

SOCIEDADE TÊXTIL DA ASSENTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1847; identificação de pessoa colectiva n.º 501160990; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 2/20021106.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os membros do conselho e administração e do conselho fiscal,
com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente: Justino Simplício Lucas;
vogais: Pedro Miguel Henriques Luís Lucas e Vítor Manuel Seixas Martins.

Conselho fiscal: presidente: Patrício Mimoso & Mendes Jorge,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim
Patrício da Silva.

Membros efectivos: José Cândido Carvalho de Oliveira e José
Emílio Martins Ramos; suplente: Alberto Arnauth Ribeiro, revisor
oficial de contas, casado.

Prazo: quadriénio de 2002/2005.
Data: 6 de Junho de 2002.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 2000526195

VILA FRANCA DE XIRA

MONTAZUL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3976/971028; identificação de pessoa colectiva n.º 502079355.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos de prestação de contas,
relativas ao ano de 2001.

23 de Janeiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 2000293859

TRANSPORTES EUGÉNIO MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6049/030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506476340;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/030224.
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Certifico para efeitos de publicação que Eugénio João da Piedade
Monteiro, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Eugénio Monteiro,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de Dona Cândida, lote 22,
rés-do-chão, esquerdo, lugar e freguesia de Vialonga, concelho de Vila
Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste transporte de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração conforme for
aí deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, devendo um deles ter capacidade profissional.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio e o não sócio João
Manuel da Rocha Simões, casado, residente no Parque Residencial do
Cabo, lote 44, 2.º, C, em Povos, Vila Franca de Xira, este com capa-
cidade profissional.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000355137

CAXIRREIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6050/030224; identificação de pessoa colectiva n.º 506244180;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/030224.

Certifico para efeitos de publicação que entre Getúlio Caxias dos
Santos e Joel Martins dos Santos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAXIRREIA, Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Isabel Dumond, 4, no
lugar e freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca
de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 3250 euros, titulada pelo sócio Getúlio Caxias dos
Santos e outra do valor nominal de 1750 euros, titulada pelo sócio
Joel Martins dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração con-
forme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Getúlio Caxias dos
Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000355129
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JCMS � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5045/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505218933;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/030225.

Certifico para efeitos de publicação que em relação à sociedade em
epígrafe, foi alterado o artigo 2.º do contrato de sociedade, o qual,
passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no exercício da actividade de comér-
cio, fabrico, montagem, importação e exportação de alumínios e ferro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000355110

JS E NS � BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula n.º 280/
030303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20030303.

Certifico por escritura de 17 de Fevereiro de 2003, a fl. 80 do li-
vro n.º 39-D do Cartório Notarial de Campo Maior, entre Nuno Eduar-
do Rodrigues Silvério; e João Luís Carapeto Silveira, ambos solteiros,
maiores, residentes em Campo Maior, o primeiro na Rua de D. Dinis,
73, A, e o segundo na Rua de Vasco da Gama, 5, foi constituída a
sociedade acima referida que se rege pelo contrato abaixo indicado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua forma é constituída pela designação JS e NS � Bebidas, L.da e a
sua sede fica instalada em Campo Maior, na Rua de Vasco da Gama,
5, freguesia de São João Baptista.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade pode
ser deslocada para qualquer outro local dentro do referido concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas, transferidas
ou fechadas sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de
representação social no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de bebidas, café, comidas
e outro tipo de actividades complementares e ou acessórias daquela.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Nuno Eduardo Rodrigues Silvério e
outra de 2500 euros, pertencente ao sócio João Luís Carapeto Silveira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes, os sócios Nuno Eduardo
Rodrigues Silvério e João Luís Carapeto Silveira.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos, estranhos ao objecto social, tais como fianças, abona-
ções, letras de favor e outros actos semelhantes, salvo decisão apro-
vada por unanimidade dos sócios em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócio é livremente permitida, mas a
cessão a favor de terceiros, carece do consentimento da sociedade.

2 � Caso seja dado o consentimento referido no número anterior,
para a cessão a terceiros, os sócios têm direito de preferência, em
função da sua participação no capital social.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital, até
100 vezes o capital social da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 2001546416

PORTALEGRE
PORTALEGRE

SOCIEDADE CORTICEIRA ROBINSON BROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 54;
identificação de pessoa colectiva n.º 500265879; data do depósi-
to: 11022003.

Feito o depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2002.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000896456

SET � ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1051;
identificação de pessoa colectiva n.º 505347369; data do depósi-
to: 20022003.

Feito o depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação
de contas, referente ao ano de 2001.

25 de Fevereiro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria
Henriqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 2000896502

SOCIEDADE CORTICEIRA ROBINSON BROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 54;
identificação de pessoa colectiva n.º 500265879; inscrição n.º 25;
número e data da apresentação: 7/110203.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi deposita-
da a acta da assembleia geral de 24 de Janeiro de 2003, com a desig-
nação do conselho de administração e do fiscal único e suplente, para
o quadriénio 2003-2006, assim constituídos:

Conselho de administração: presidente: Carlos Montez Melancia,
casado, Quinta da Serra, Castelo de Vide; vogal: Manuela Dulce Serra-
no Mendes, solteira, maior, Rua de Mouzinho de Albuquerque, 3, B,
1.º, Entroncamento; vogal: Joaquim Ferreira, casado, Avenida 25 de
Abril, edifício Navegador, 1.º, E, Cascais.

Fiscal único: António José Vieira de Azevedo Coutinho, revisor
oficial de contas, casado, Rua de Augusto César de Oliveira Tavares,
2, Portalegre; suplente: Cruz Martins & Pêga Mago, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por João Alberto Cruz
Martins, revisor oficial de contas, casado, loteamento da Quinta do
Sol, 3, Covilhã.

Conferida, está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Almerinda
Fernanda do Carmo Ribeiro Almeida. 2000896464

PORTO
MARCO DE CANAVESES

2POR2 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1869/20020807; número e data da apresentação: 6/
20020807.
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Certifico que foi constituída em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede, formas locais de representação e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 2POR2 � Sociedade Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua actual sede na zona industrial, freguesia
de Tuias, concelho de Marco de Canaveses.

2 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da administação.

3 � A sociedade também por simples deliberação da administração,
poderá criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações, bem
como quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de bens móveis e revenda dos adquiridos para
esse fim, sua administração e gestão e serviços relacionados com a
actividade.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações no capital
de outras sociedade, ainda que de responsabilidade limitada ou regula-
das por leis especiais que tenham objecto igual ou diferente do seu,
bem como associar-se com outras pessoas para, nomeadamente, for-
mar novas sociedades, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, associações sem fins
lucrativos, consórcios, associações em participação e outras formas
institucionais de cooperação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 230 00 euros,
dividido e representado por 230 000 acções de um euro cada.

ARTIGO 5.º

1 � As acções com o valor nominal de um euro cada, são ao
portador, convertíveis em nominativas e reciprocamente convertíveis
por decisão dos accionistas titulares que suportarão as despesas ine-
rentes à conversão.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000, 10 000, 20 000 e 50 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores e autenti-
cadas com o carimbo da sociedade.

4 � Por deliberação da assembleia geral, as acções poderão reves-
tir a forma meramente escritural, sem incorporação em títulos, nos
termos e condições estabelecidos em lei.

ARTIGO 6.º

Aos titulares de acções nominativas, poderão ser exigidas presta-
ções acessórias, além das entradas, sob a forma de prestações suple-
mentares de capital até ao limite máximo de 1 000 000 euros, por
uma ou mais vezes conforme o deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Estrutura

ARTIGO 7.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas só po-

dem assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos assun-

tos indicados na ordem do dia se o presidente da mesa os autorizar
antes do início dos trabalhos.

ARTIGO 9.º

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

2 � Os membros da mesa poderão não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

Para que as assembleias gerais se considerem validamente consti-
tuídas em primeira convocação é necessário que se encontrem pre-
sentes ou representados accionistas que detenham acções correspon-
dentes a mais de 50 por cento do capital social.

SECÇÃO II

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

1 � A gestão das actividades da sociedade compete a um conselho
de administração.

2 � O conselho de administração é composto por três membros,
um dos quais é designado presidente, eleitos em assembleia geral com
deliberação aprovada por votos correspondentes a 91 por cento do
capital social.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração exercer em geral os mais
amplos poderes de gestão da sociedade, previstos na lei e nomeada-
mente os seguintes:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e assumir com-
promissos arbitrais;

b) Adquirir, promover, locar, alienar, ou onerar bens móveis;
c) Trespassar ou ceder à exploração e tomar de trespasse ou adqui-

rir para exploração, estabelecimentos comerciais ou industriais de toda
a espécie;

d) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que seja
o objecto social;

e) Aprovar as regras gerais a que devem obedecer os contratos a
celebrar com quaisquer accionistas;

f) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou enti-
dades, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do contrato de sociedade;

g) Exercer as demais competências que lhe são atribuídas pela lei e
por este contrato de sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reunirá apenas, sempre que o
exercício das suas atribuições o exija, mediante convocação do presi-
dente, de dois administradores ou do fiscal único, assim se afastando
a exigência da realização de uma reunião mensal prevista no n.º 2 do
artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A reunião terá no local, hora e data indicados na convocatória.
3 � As convocatórias, salvo nos casos urgentes, deverão ser en-

viadas com pelo menos, oito dias de antecedência, em relação à data
prevista para a reunião.

4 � O conselho de administração poderá delegar, mediante delibe-
ração por maioria qualificada dos seus membros, num administrador
delegado, a gestão corrente da sociedade, nos termos e com o alcance
que vierem a ser deliberados.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral que eleja o conselho de administração poderá
dispensar a caução da responsabilidade prevista na lei, a contrário, a
responsabilidade de cada administrador será caucionada na importân-
cia de 5000 euros.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica vinculada:
a) Com a assinatura de dois administradores;
b) Pela simples assinatura de um administrador delegado ou de um

procurador, nos termos, quanto a este, do respectivo mandato;
c) Para actos de mero expediente basta a assinatura de um só ad-

ministrador, considerando-se mero expediente a assinatura de corres-
pondência corrente, endosso em cheques ou vales de correio, para
serem levados em conta da sociedade, endosso de letras para cobran-
ça e recibo de crédito de que a sociedade seja titular.
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SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal único
que dever ser um revisor oficial de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas e que exerce as competências previstas na lei.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
um revisor oficial de contas, ou uma sociedade de revisores oficiais de
contas e que exercerá igualmente as competências previstas na lei.

SECÇÃO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos órgãos sociais durará um quadriénio, sendo
permitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � As vagas ocorridas em qualquer dos órgãos sociais, com excep-
ção do fiscal único, serão preenchidas por quem o próprio órgão de-
signe por cooptação.

ARTIGO 18.º

1 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados, ou
não, pelo desempenho dos cargos, conforme for deliberado em
assembleia geral que os eleja.

2 � No caso da assembleia geral estabelecer que o exercício das
funções será remunerado, a fixação das remunerações poderá ser de-
legada numa comissão de remunerações, composta por três accionis-
tas, eleitos em assembleia geral pelo período de quatro anos.

3 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais pode ser fixa
ou mista, isto é, constituída por uma parte certa e por uma gratifica-
ção por aplicação dos resultados, determinada em conformidade com
a regra estabelecida no n.º 3 do artigo 399.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Ficam desde já designados para o quadriénio de 2002 ao ano de 2005,
os seguintes membros dos órgãos sociais.

a) Assembleia geral:
Presidente: Gilberta Maria Pelicano Redondo; secretária: Cidália

Conceição Pinto Teixeira, solteira, maior, residente em Maureles,
Marco de Canaveses;

b) Conselho de administração: presidente: António Manuel Gouveia;
vice-presidente: Zeferino Moreira Ferreira; vogal: Georgina Custódia
Loureiro Ferreira;

c) Fiscal único: efectivo: António José dos Anjos, casado, revisor
oficial de contas n.º 633, residente na Avenida do Campo das Laran-
jeiras, 32, freguesia de Castelões de Cepeda, em Paredes;
suplente: Fernando Teixeira Brandão, casado, revisor oficial de con-
tas n.º 677, residente na Rua do Professor Egas Moniz, em São João
da Madeira.

Relatório de avaliação nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

1 � Introdução.
O presente relatório elaborado nos termos do n.º 3 do artigo 28.º

do Código das Sociedades Comerciais, tem por objectivo a avaliação
dos bens abaixo descritos que constituirão a entrada em espécie para
a realização de parte do capital social da sociedade 2POR2 � Socie-
dade Imobiliária, S. A., pessoa colectiva n.º P 506018296, com sede
na zona industrial, Tuías, Marco de Canaveses.

2 � Descrição dos bens.
A entrada em espécie para o capital da referida sociedade, consiste

em quotas pertencentes aos titulares identificados no ponto seguinte,
conforme se discrimina:

A � Quotas pertencentes ao eng.º António Manuel Gouveia:
Verba n.º 1. � Uma quota de valor nominal de € 6250, da sociedade

por quotas com a firma AQUAGIZ � Instalação de Climatização, L.da,
titular do cartão de pessoa colectiva n.º 505730014, com sede na Estra-
da Nacional n.º 107, edifício CDO, sala 226, Perafita, Matosinhos, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção,
sob o n.º 14 542/20011011.

Verba n.º 2. � Uma quota de valor nominal de € 6250, da socie-
dade por quotas com a firma TUTELA � Instalação de Sistemas de
Segurança, L.da, titular do cartão de pessoa colectiva n.º 505786702,
com sede na Rua n.º 2, Zona Industrial de Tuías, apartado 79, Tuías,
Marco de Canaveses, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Marco de Canaveses, sob o n.º 1737/20011119.

Verba n.º 3. � Uma quota de valor nominal € 75 000, da socieda-
de por quotas com a firma A. M. G. � Projectos e Instalações, L.da,
titular do cartão de pessoa colectiva n.º 502428031, com sede na Rua
n.º 2, Zona Industrial de Tuías, apartado 79, Tuías, Marco de
Canaveses, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Marco de Canaveses, sob o n.º 523/901011. Esta quota vai ser divi-
dida em duas quotas, sendo uma de 74 750 euros a ceder à sociedade
2POR2 � Sociedade Imobiliária, S. A., e outra de 250 euros, que o
titular reserva para si.

B � Quota pertencentes ao eng.º Zeferino Moreira Ferreira.
Verba n.º 4. � Uma quota de valor nominal de € 6250, da socie-

dade por quotas com a firma ZMF � Instalações de Climatização, L.da,
titular do cartão de pessoa colectiva n.º 504550616, com sede na Rua
n.º 2, Zona Industrial lote 23,de Tuías, apartado 79, Tuías, Marco de
Canaveses, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Marco de Canaveses, sob o n.º 1213/990723.Esta quota vai ser divi-
dida em duas quotas, sendo uma de 6000 euros a ceder à sociedade
2POR2� Sociedade Imobiliária S. A., e outra de 250euros, que o ti-
tular reserva para si.

Verba n.º 5. � Uma quota de valor nominal de € 6250, da so-
ciedade por quotas com a firma TUTELA � Instalação de Sistemas
de Segurança, L.da, titular do cartão de pessoa colectiva n.º 505786702,
com sede na Rua n.º 2, Zona Industrial de Tuías, apartado 79, Tuías,
Marco de Canaveses, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Marco de Canaveses, sob o n.º 1737/20011119.

Verba n.º 6. � Uma quota de valor nominal de € 75 000, da socie-
dade por quotas com a firma A. M. G. � Projectos e Instalações, L.da,
titular do cartão de pessoa colectiva n.º 502428031, com sede na Rua
n.º 2, Zona Industrial de Tuías, apartado 79, Tuías, Marco de
Canaveses, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Marco de Canaveses, sob o n.º 523/901011.

Verba n.º 7. � Uma quota de valor nominal de € 6250, da sociedade
por quotas com a firma AQUAGIZ � Instalação de Climatização, L.da,
titular do cartão de pessoa colectiva n.º 505730014, com sede Estrada
Nacional n.º 107, edifício CDO, sala 226, Perafita, Matosinhos, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Marco do Porto,
3.ª Secção, sob o n.º 14 542/20011011.

C � Quotas pertencentes à A. M. G. � Projectos e Insta-
lações, L.da

Verba n.º 8. � Uma quota de valor nominal de € 18 750, da socie-
dade por quotas com a firma ZMF � Instalações de Climatização, L.da,
titular do cartão de pessoa colectiva n.º 504550616, com sede na Rua
n.º 2, Zona Industrial de Tuías, apartado 79, Tuías, Marco de
Canaveses, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Marco de Canaveses, sob o n.º 1213/990723.

Verba n.º 9. � Uma quota de valor nominal de € 18 750, da so-
ciedade por quotas com a firma INVECTIO � Comércio de Equipa-
mentos Eléctricos, L.da, titular do cartão de pessoa colectiva
n.º 504550454, com sede na Rua n.º 2, Zona Industrial de Tuías,
lote 23, Tuías, Marco de Canaveses, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Marco de Canaveses, sob o n.º 1221/990806.

3 � Identificação dos titulares dos bens.
Conforme verificamos a titularidade das quotas descritas no ponto

anterior, é conforme segue:
1.º Eng.º António Manuel Gouveia, contribuinte n.º 115471979,

casado com Gilberta Maria Pelicano Redondo, sob o regime da comu-
nhão geral de bens, residente na Rua do Zé do Telhado, 505, Tuías,
Marco de Canaveses, possuidor do bilhete de identidade n.º 5816231,
emitido pelo Arquivo de Identificação do Porto, em 13 de Janeiro de
2000, é proprietário das quotas descritas sob as verbas 1, 2 e 3.

2.º Eng.º Zeferino Moreira Ferreira, contribuinte n.º 192652079, ca-
sado com Georgina Custódia Loureiro da Silva Ferreira, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de João Uldrich, 127, Senhora
da Hora, Matosinhos, possuidor do bilhete de identidade n.º 7002572,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 25 de Maio de 2001,
é proprietário das quotas descritas sob as verbas 4, 5, 6 e 7.

3.º A. M. G. � Projectos e Instalações, L.da, titular do cartão de
pessoa colectiva n.º 502428031, com sede na Rua n.º 2, Zona Indus-
trial de Tuías, apartado 79, Tuías, Marco de Canaveses, matriculada na
Conservatória de Registo Comercial de Marco de Canaveses, sob o
n.º 523/901011, é proprietária das quotas descritas sob as verbas 8 e 9.

4 � Avaliação dos bens.
4.1. Critério de avaliação dos bens.
A avaliação das quotas objecto do presente relatório foi efectuada

segundo os critérios:
a) Critério de avaliação patrimonial conforme o último balanço

aprovado;
b) Critério de avaliação pelo valor nominal.
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4.2. Avaliação dos bens.
Face à verificação do valor dos bens, entendemos que os valores

nominais das quotas são apropriados, pelo que as mesmas foram ava-
liadas pelo seu valor nominal, totalizando o montante de € 218 750.

5 � Declaração.
Face ao exposto, é nossa convicção que o valor de € 218 750,

atribuído aos bens, corresponde ao valor dos mesmos à data deste
relatório e pertencem aos titulares já identificados no ponto três. Deste
valor de € 218 750, € 218 250 destinam-se à realização das acções
subscritas pelos seus titulares, em consequência da divisão e cessão
das quotas, conforme o descrito no ponto dois, verbas três e quatro.

Em conformidade, a subscrição e realização do capital social da
sociedade a constituir no total de € 230 000, processar-se-á como
segue:

a) O accionista eng.º António Manuel Gouveia subscreverá 95 000 ac-
ções ao valor nominal de um euro cada, no total de € 95 000, a realizar
mediante uma entrada em espécie no valor de € 87 250 e o restante, no
valor de € 7750, a realizar em dinheiro;

b) O accionista eng.º Zeferino Moreira Ferreira, subscreverá 95 000 ac-
ções ao valor nominal de um euro cada, no total de € 95 000, a realizar
mediante uma entrada em espécie no valor de € 93 500 e o restante
valor de € 1500 a realizar em dinheiro;

c) O accionista A. M. G. � Projectos e Instalações, L.da, subscreverá
37 500 acções ao valor nominal de um euro cada, no total de € 37 500,
a realizar mediante uma entrada em espécie no valor de € 37 500.

d) Os restantes € 2500 de capital, serão subscritos pelos accionistas
Gilberta Maria Pelicano Redondo, casada com António Manuel
Gouveia e Georgina Custódia Loureiro da Silva, casada com Zeferino
Moreira Ferreira, à razão de 1250 acções ao valo nominal de um euro
cada, no total de 1250 euros, por cada um, a realizar mediante uma
entrada em dinheiro.

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2003, � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000202283

KITDIESEL � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1934/20021128; número e data da apresentação: 12/
20021128.

Certifico que entre Ricardo Jorge Fernandes Dinis, casado em co-
munhão de adquiridos com Helena Paula Castro da Silva Dinis; e Helena
Paula Castro da Silva Dinis, casada em comunhão de adquiridos com
Ricardo Jorge Fernandes Dinis, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KITDIESEL � Comércio de Peças e
Acessórios Auto, L.da com sede no lugar de Andrães, freguesia de San-
to Isidoro, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes bem como poderá
criar sucursais, filiais, ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação, re-
presentação, manutenção, alteração e reparação de veículos automó-
veis, motociclos de suas peças, componentes e acessórios.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura 1000202282

CARNES LILIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1910/20021210; número e data da apresentação: 13/20021210.

Certifico que entre António Vieira Gomes, casado em comunhão
de adquiridos com Liliana Raquel Aguiar Soares; e Liliana Raquel Aguiar
Soares, casada em comunhão de adquiridos com António Vieira Go-
mes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carnes Liliana, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Rechão da Fôrca, freguesia de
Soalhães, concelho de Marco de Canaveses.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos diversos,
nomeadamente, carnes.

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 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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 nos seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 1000202281
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PAREDES

SOCIEDADE HIDRO-ELÉCTRICA DE RIO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1569/
920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502841532;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 1 e 2/030227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 17 de Janeiro de 2003, do gerente Arsácio
Lopez Buron, por destituição.

Mais certifico que em relação à mesma sociedade, foi dada nova
redacção ao artigo 8.º do seu contrato que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 8.º

1 � A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
compete a:

a) Abílio Augusto Seixo, casado, residente na Praça de Camilo
Castelo Branco, 11, frente, esquerdo, desta cidade;

b) Manuel Perez Más, casado, de nacionalidade espanhola, residen-
te na Rua Higueros, 17, Crevillente, Alicante, Espanha;

c) Júlio Manuel da Silva Cunha Ferreira, casado, residente na Rua
de São Bento, 36, freguesia de Moreira de Cónegos, concelho de
Guimarães.

2 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois gerentes, sendo
obrigatoriamente, uma das assinaturas a do Abílio Augusto Seixo e a
outra de um dos restantes gerentes.

§ 1.º A sociedade será vinculada pela assinatura do gerente Abílio
Augusto Seixo, nos actos de pagamento até ao limite de 10 000 euros.
Em actos de pagamento superior a 10 000 euros, a sociedade só se
obriga pelas assinaturas previstas no ponto dois.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001308434

ECORRUMO � CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS
AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1505/
951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503541460; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 6/030226.

Certifico que a sociedade ECORRUMO � Projectos e Serviços
Ambientais, S. A., mudou para em epígrafe, tendo em consequência,
sido alterados os artigos 1.º e 3.º do seu pacto que ficou com a seguin-
te redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ECORRUMO � Construção Civil e
Serviços Ambientais, S. A. e durará por tempo indeterminado.

3.º

O objecto da sociedade consiste na concepção, construção e ex-
ploração de aterros sanitários controlados; concepção, gestão e ex-
ploração de sistemas de recolha de resíduos sólidos urbanos, indus-
triais e hospitalares; concepção, construção e exploração de estações
de tratamento de transferência de resíduos sólidos; tratamento e
manutenção de espaços verdes e limpeza de arruamentos;
comercialização de equipamento e tecnologia ambiental; construção
civil, obras públicas e prestação de serviços.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308167

VIA FOCO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2274/
000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505097818; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/030227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado o
capital em € 175 000, em dinheiro e subscrito pelos sócios em par-
tes iguais, tendo sido dada nova redacção ao artigo 4.º do pacto e
aditado o 14.º, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 200 000 euros e dele pertence uma
quota do valor nominal de 100 000 euros, a cada um dos sócios António
José Gomes Ferraz e Alfredo Miguel Araújo Teixeira Monteiro.

ARTIGO 14.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares, até ao
quíntuplo do capital social.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa Pinheiro. 2001308175

TRANSPORTES DE CARGA CENTRAL
SANTIAGO DE LOUREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 128/
681230; identificação de pessoa colectiva n.º 501055223;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 4/030227.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 28 de Outubro de 2002, do gerente Décio
Cardoso Lemos, por renúncia.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2001308442

MOVICUNHA � FABRICANTES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2995/
030227; identificação de pessoa colectiva n.º 506467309; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/030227.

Certifico que entre Paulo Jorge Magalhães da Costa, casado com
Carla Maria da Rocha Pereira, em comunhão de adquiridos; Carlos
Manuel Magalhães da Cunha, casado com Maria Filomena Dias da
Silva, em comunhão de adquiridos; e José Maria Magalhães da Cunha,
casado com Elisabete da Silva Neves, em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOVICUNHA � Fabricantes de
Mobiliário, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Santa Marta, 49, da freguesia de
Lordelo, concelho de Paredes.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais, ou outras formas de representação social, conforme
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de fabrico de mobiliário em
madeira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor de
1670 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo
Jorge Magalhães da Cunha, José Maria Magalhães da Cunha e Carlos
Manuel Magalhães da Cunha.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios Paulo Jorge Magalhães
da Cunha, José Maria Magalhães da Cunha e Carlos Manuel Maga-
lhães da Cunha que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão 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.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes, devendo
os herdeiros do sócio falecido ou interdito, nomear um de entre eles
que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa Pinheiro. 2001308450

CESPU FORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2403/
010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505164523; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/030224.

Certifico que em relação à sociedade CESPU Formação, S. A., foi
registado o seguinte:

Cessação em 3 de Fevereiro de 2003, das funções de vogal do con-
selho de administração, José Joaquim Cordeiro Tavares, por renún-
cia.

Cessação em 3 de Fevereiro de 2003, das funções de vogal do con-
selho de administração, Vítor Manuel Moreira Poças, por renúncia; e

Designação para vogais do conselho de administração, até final de
2000/2004: Agostinho Xavier Dourado Barreto e José Carlos Pereira
da Cruz.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308124

CESPU � SERVIÇOS DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 240/
010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505223740; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/030224.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a:
Designação para vogais do conselho de administração, até final de

2000/2004: Vítor Manuel Moreira Poças e Raúl Manuel Ferreira Pe-
reira Pereira.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308116

SAPATARIA ESPAÇO IDEAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2380/
010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505365367; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/030225.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 31 de Janeiro de 2003.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 2001308159

PENAFIEL

IRCOU � SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1027/
950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503451517.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de exercício de 2001, referente à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José
da Silva Moreira Fernandes. 1000138211

TRADICASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1417/
981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504254936.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de exercício de 2001, referente à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000138171

TAMAIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 862/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503010955.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de exercício de 2001, referente à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000138215

LAMPADINHA ACADEMIA DE DANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 852/
930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502986271.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas
respeitante ao ano de exercício de 2001, referente à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000138150

PORTO � 2.A SECÇÃO

INSTITUTO DE PEDAGOGIA E BIOLOGIA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 468; identificação de pessoa colectiva n.º 504283774; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 13/021210; pasta
n.º 20 232.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Dezembro de 2002, no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, foi
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alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Cassiano Branquinho de Carvalho Pinho d�Oliveira e Maria do Céu
César Abegão Oliveira.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000202361

VINÇA � CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PÚBLICAS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 636; identificação de pessoa colectiva n.º 504013068; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/021230; pasta
n.º 17 851.

Certifico que pela acta n.º 5 de 20 de Novembro de 2001, foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 2500 euros
do sócio Henrique José Esteves de Figueiredo e outra de 2500 euros,
do sócio António Manuel Brandão Pereira.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000202375

NOBRE JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 320; identificação de pessoa colectiva n.º 503227471; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 6/021230; pasta
n.º 12 908.

Certifico que pela escritura lavrada em 17 de Dezembro de 2002,
no 3.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202374

SÓNIA SOUSA � PRODUTORA DE MODA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 195; identificação de pessoa colectiva n.º 502398213; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/021230; pasta
n.º 5410.

Certifico que pela escritura lavrada em 20 de Novembro de 2002,
no 7.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação, em 31 de Março de 1997, data
da aprovação das contas.

É o que me cumpre certificar.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202373

MARTINHO TAVARES, IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 640; identificação de pessoa colectiva n.º 503608335; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 5/021230; pasta
n.º 23 013.

Certifico que pela acta n.º 20, de 20 de Agosto de 2001, foi alte-
rado o artigo 5.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 000 000 de euros, dividido em 20 000 acções, distribuídas na forma
seguinte:

Martinho Tavares, 4000 acções, com o valor nominal de 50 euros,
cada uma.

Olívia Tavares de Sousa, 4000 acções, com o valor nominal de
50 euros, cada uma.

Sérgio Cândido de Sousa Tavares, 4000 acções, com o valor nomi-
nal de 50 euros, cada uma.

Januário Augusto de Sousa Tavares, 4000 acções, com o valor
nominal de 50 euros, cada uma.

Manuel Dinis de Sousa Tavares, 4000 acções, com o valor nomi-
nal de 50 euros, cada uma.

1 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202372

SOFTÍNDIA � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 030; identificação de pessoa colectiva n.º 506124673;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/021230; pasta n.º 24 746.

Certifico que pela acta n.º 1, de 27 de Junho de 2002, a sede da
sociedade em epígrafe, foi deslocada para a Rua de Álvaro Castelões,
754, 1.º/AP, cidade de Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202371

PAINTBOX � REPARAÇÃO E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 965; identificação de pessoa colectiva n.º 504135252;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 31/020117; pasta n.º 18 260.

Certifico que pela acta n.º 4, de 27 de Dezembro de 2001, foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal
de 1666,77 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202370

PROENÇA & DUARTE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 949; identificação de pessoa colectiva n.º 504418041; ins-
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crição n.º 2; número e data da apresentação: 20/021230; pasta
n.º 22 119.

Certifico que pela escritura lavrada em 3 de Dezembro de 2002, no
6.º Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em epígrafe
e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202369

PINHEIRO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 849; identificação de pessoa colectiva n.º 503406864; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 19/021230; pasta
n.º 13 980.

Certifico que pela escritura lavrada em 20 de Dezembro de 2002,
no Cartório Notarial de Rio Tinto, foi dissolvida a sociedade em
epígrafe e encerrada a sua liquidação.

É o que me cumpre certificar.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202368

JORGE CIPRIANO � FIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 621; identificação de pessoa colectiva n.º 504960830;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/021230; pasta n.º 22 992.

Certifico que pela acta n.º 3, de 16 de Outubro de 2002, a sede da
sociedade em epígrafe, foi deslocada para a Travessa do Dr. Fernando
Aroso, 25, 5.º, centro, traseiras, freguesia de Leça da Palmeira, conce-
lho de Matosinhos.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

É o que me cumpre certificar.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202367

NEVEIROS � MANUFACTURAS DE GELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 740; identificação de pessoa colectiva n.º 502543000; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 3/030122; pasta
n.º 7117.

Certifico que pela escritura lavrada em 4 de Novembro de 2002,
no 9.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 4.º do pacto
social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de cinco quotas, pertencendo três
quotas à segunda outorgante, Maria Adelina Natário Teixeira Guedes,
respectivamente no valor nominal de 548,68 euros, 2493,99 euros e
1957,33 euros; e duas quotas à terceira outorgante, Maria Manuela
Teixeira Guedes, respectivamente, no valor de 548,68 euros e
1951,32 euros.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202366

JOLIMOR � GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 383; identificação de pessoa colectiva n.º 501569090; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 30/021230; pasta
n.º 2730.

Certifico que pela acta n.º 35, de 31 de Março de 2001, foi altera-
do o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 50 125 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em 10 025 acções, de cinco euros, cada uma.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202365

GESMORFIL � GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 144; identificação de pessoa colectiva n.º 502600667; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 31/021230; pasta
n.º 7551.

Certifico que pela acta n.º 15, de 31 de Março de 2001, foi altera-
do o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 50 125 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em 10 025 acções, de cinco euros, cada uma.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202364

SEBASTIÃO ROCHA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 593; identificação de pessoa colectiva n.º 503017507;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 16; números e
data das apresentações: Of. 2 e 4/021230; pasta n.º 11 521.

Certifico que pela escritura lavrada em 20 de Março de 2002, no
4.º Cartório Notarial do Porto, cessou a função de gerente da socie-
dade em epígrafe, Armando da Silveira Monteiro, por renúncia, ten-
do sido designados gerentes da mesma sociedade, José António
Coutinho Russo Pereira e mulher, Ana Maria Ferreira da Costa Perei-
ra, residentes na Rua de Melo Leote, 297, 2.º, Porto

É o que me cumpre certificar.

1 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202363

PRIVADO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 072; identificação de pessoa colectiva n.º 503484857;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 25 e 26/021230; pasta n.º 14 303.

Certifico que por carta de 3 de Dezembro de 2002, cessou da fun-
ção de gerente da sociedade em epígrafe, em 4 de Dezembro de 2002,
Rodrigo Manuel Pinto Félix de Macedo, por renúncia.
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Mais certifico que pela acta n.º 19, de 4 de Dezembro de 2002, foi
designado gerente da mesma sociedade, Manuel Joaquim Rodrigues
Macedo, divorciado, residente na Rua de Santos Pousada, 1295, Porto.

É o que me cumpre certificar.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000202362

URBICINCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 047; identificação de pessoa colectiva n.º 504141333; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/021210; pasta
n.º 18 379.

Certifico que, pela acta n.º 3, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2001/
2003.

Nomeados em 19 de Fevereiro de 2001:
a) Conselho de administração � Presidente: Artur Guimarães

Sampaio, casado, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários,
Margaride, Santa Eulália, Felgueiras; 1.º vogal: José Maria Guimarães
Sampaio, casado, residente na Casa da Cachada, Margaride, Santa
Eulália, Felgueiras; 2.º vogal: Vicente António Flamínio, casado, resi-
dente na Rua de Gonçalves Silva, 185, rés-do-chão, esquerdo, Santa
Marinha, Vila Nova de Gaia;

b) Fiscal único � Efectivo: A. Gonçalves Monteiro e Associados,
sociedade de revisores oficiais de contas, representada por Fernando
da Silva Rente, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Moçambique, 99, Maia; suplente: Alfredo António Paulino, revisor
oficial de contas, casado, residente na Travessa de D. Maria Costa
Bastos, 145, Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000202360

SOGIPROM � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 048; identificação de pessoa colectiva n.º 504141309; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/021210; pasta
n.º 18 380.

Certifico que, pela acta n.º 3, referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2001/
2003.

Nomeados em 19 de Fevereiro de 2001:
a) Conselho de administração � Presidente: Carlos Alírio Pinto

Martins Fonseca, casado, residente em Monte, Pedreira, Felgueiras;
1.º vogal: José Maria Guimarães Sampaio, casado, residente na Casa
da Cachada, Margaride, Santa Eulália, Felgueiras; 2.º vogal: Vicente
António Flamínio, casado, residente na Rua de Gonçalves Silva, 185,
rés-do-chão, esquerdo, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia;

b) Fiscal único � Efectivo: A. Gonçalves Monteiro e Associados,
sociedade de revisores oficiais de contas, representada por Fernando
da Silva Rente, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Moçambique, n.º 99, Maia; suplente: Alfredo António Paulino, revi-
sor oficial de contas, casado, residente na Travessa de D. Maria Cos-
ta Bastos, 145, Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000202359

J. F. S. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 434; identificação de pessoa colectiva n.º 501345574; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 54/020401; pasta
n.º 12 279.

Certifico que, pela acta n.º 25, de 17 de Dezembro de 2001, foi
alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4 500 000 euros e
correspondente à soma de duas quotas: uma de 4 140 000 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim António Flores Ferreira dos Santos, e uma
de 360 000 euros, pertencente à própria sociedade.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000202358

GINFOPLAN � SISTEMAS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 450/020927; identificação de pessoa colectiva n.º 506246620;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020927.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma GINFOPLAN � Sistemas e Tecnologias
de Informática, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Praça da Pedra Verde, 315, freguesia de
Aldoar, do concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de represen-
tação, onde e quando julgue conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e comercialização
de produtos de internet, nomeadamente: alojamento, concepção e exe-
cução de conteúdos, programas e aluguer de aplicações informáticas, im-
portação, exportação e comercialização de produtos relacionados com
as tecnologias de informação; planeamento, assessoria e implementação
de sistemas de informação.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito é de 5000 euros, di-
vidido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Domingos de Pinho Ferreira e Vítor
Manuel dos Santos Oliveira.

2 � Cada sócio realizou metade do valor da sua quota, devendo a
restante metade ser realizada no prazo de um ano a partir desta data.

5.º

As cessões de quotas são livres entre sócios, e quando a favor de
estranhos, carecem do consentimento dos sócios não cedentes, em
primeiro lugar, e da sociedade, em segundo lugar.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
ambos os sócios Domingos de Pinho Ferreira e Vítor Manuel dos Santos
Oliveira, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao limite máximo de cinco vezes o capital social, desde que a
chamada seja deliberada por unanimidade dos votos representativos
de todo o capital social.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2002. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000202357
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SOCIEDADE HOTELEIRA BAR � BARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 710/820709; identificação de pessoa colectiva n.º 501285059;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrições n.os 13 e 17; nú-
meros e data das apresentações: 48, 50, 51 e 52/021220; pasta
n.º 11 500.

Certifico que Alfredo Soares de Vasconcelos cessou funções de ge-
rente, por renúncia, em 1 de Agosto de 2002.

Mais certifico que foram designados gerentes os sócios Joaquim
Ferreira Alves; Joaquim Nelson Cardoso Pinto da Costa; e Fernando
Vieira Pereira.

Data da deliberação: 1 de Agosto de 2002.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000761194

SOCIEDADE HOTELEIRA BAR � BARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 710/820709; identificação de pessoa colectiva n.º 501285059;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrições n.os 13 e 17; nú-
meros e data das apresentações: 48, 50, 51 e 52/021220; pasta
n.º 11 500.

Certifico que o capital foi aumentado de 3 000 000$ para
€ 170 000, tendo sido alterado o contrato, ficando os artigos 3.º e
4.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 170 000 euros e
representa-se por três quotas, sendo uma de 42 500 euros e duas iguais
de 63 750 euros, todas do sócio Alfredo Soares de Vasconcelos.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade incumbem ao ge-
rente Alfredo Soares de Vasconcelos.

1 � Para obrigar a sociedade, basta a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.

Mais certifico que Luís Carlos da Silva e José Joaquim Vieira da Sil-
va, cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 26 de Julho de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000768350

LOUREIRO-GEST � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 976/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 505747472;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 294/020327; pasta
n.º 24 662.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Loureiro-Gest � Restauração, L.da, com
sede na Rua do Monte dos Burgos, 1112, freguesia de Ramalde, con-
celho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração e gestão de restaurante, café
e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em espécie, dividido em duas quotas iguais de 6000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � As quotas são realizadas em espécie, e compreendem um con-
junto de activos e passivos afectos ao estabelecimento comercial
«Restaurante O Poleiro», instalado na Rua do Monte dos Burgos,
n.º 1112, da cidade do Porto, cuja actividade comercial é exercida em
nome individual pelo sócio Francisco Loureiro, conforme consta do
relatório do revisor oficial de contas, de 7 de Fevereiro corrente,
organizado nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Código das Socieda-
des Comerciais, que arquivo, ao qual foi atribuído o valor líquido de
13 900 euros, pelo que a diferença no valor de 1900 euros, fica adstrita
a reservas legais.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duas vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Francisco Lou-
reiro e da não sócia Maria Manuela Soares Marques, casada, residente
na Rua de Carlos Carvalho, 95, Edifício 2, 4.º, B, em Matosinhos,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Mais certifico, que é do seguinte teor o relatório do revisor oficial
de contas, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais:

António Gerardo Pinheiro de Oliveira, revisor oficial de contas
n.º 945, contribuinte n.º 184625408.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Aos sócios da sociedade a constituir Loureiro-Gest � Restau-
ração, L.da

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por Francisco Loureiro e Maria da Conceição Melo Loureiro, de bens
no valor de 13 900 euros para a realização de duas quotas subscritas
por cada um deles no capital da sociedade a constituir Loureiro-Gest �
Restauração, L.da, com o valor nominal de 6000 euros cada.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens descritos
no anexo 1, e que resultam do conjunto de activos e passivos afectos
ao estabelecimento comercial «Restaurante O Poleiro», com referência
a 31 de Dezembro de 2001, cuja actividade comercial é exercida em
nome individual por Francisco Loureiro, na Rua do Monte dos Burgos,
1112, na cidade do Porto, em imóvel arrendado, e sendo este estabe-
lecimento comercial pertencente aos sócios, indicados no ponto 1 aci-
ma, em partes iguais.
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3 � Os bens foram por mim avaliados em 13 900 euros, de acor-
do com os critérios de avaliação a seguir indicados:

Imobilizações corpóreas � custo de reposição para uso continuado;
Estado e outros entes públicos e encargos com férias e subsídio de

férias � valor presente das quantias a serem desembolsadas para sa-
tisfazerem o passivo, com excepção do imposto sobre o rendimento
das pessoas singulares relativo aos rendimentos gerados pelo estabele-
cimento em 2001.

Responsabilidades:
4 � É da minha responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 � Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos n.os 7 e

8, o meu 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 em Espécie para Realização de Capi-
tal das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e exe-
cutado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das quotas
atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o refe-
rido trabalho inclui:

a) A verificação da existência dos bens;
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 mesmo; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a expressão da minha opinião.
Reservas:
7 � Conforme referido no anexo 1, e de acordo com os registos

contabilísticos, as existências em 31 de Dezembro de 2001, ascendiam
a 2 218,62 euros. Como fui nomeado subsequentemente a 31 de De-
zembro para a realização deste trabalho e não sendo utilizado o sistema
de inventário permanente para a contabilização das existências, não
me é possível concluir sobre a razoabilidade daquele montante.

8 � A rubrica de imobilizações incorpóreas é constituída pelo di-
reito ao arrendamento do local onde é desenvolvida a actividade do
estabelecimento comercial, no montante de 49,88 euros que em ter-
mos teóricos poderá ser entendido como o valor de trespasse. Dada a
falta de informação histórica e prospectiva sobre a actividade que
permita a construção de um modelo de avaliação, não me é possível
estimar com razoabilidade o valor daquele direito.

Declaração:
9 � Com base no trabalho efectuado, excepto quanto aos efeitos

caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos n.os 7 e
8 acima, declaro que os valores encontrados atingem o valor nominal
das quotas atribuídas aos sócios que efectuam tal entrada.

Leça da Palmeira, 7 de Fevereiro de 2002.
António Gerardo Pinheiro de Oliveira (revisor oficial de contas

n.º 945).

Está conforme.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 1000091799

IRMÃOS SANCHEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 616/020910; identificação de pessoa colectiva n.º 506122174;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Sanchez, L.da.
2 � Tem a sua sede na Avenida da Boavista, 1430, loja 3, fregue-

sia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.
3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser

deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bar e estabeleci-
mentos similares com ou sem espectáculo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3400 euros, pertencente ao sócio João Rafael Silva Sanchez, e outra
do valor nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio Sebastian
Emanuel Sanchez e Silva.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios e à não
sócia Maria Valentina Alves Silva Sanchez, casada, residente na refe-
rida Rua dos Lírios, 98, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000677495

TEDSAE � TECNOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 615/020910; identificação de pessoa colectiva n.º 505842572;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TEDSAE � Tecnologias e Desenvol-
vimento de Sistemas de Arquitectura e Engenharias, L.da, e vai ter a
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sua sede na Rua da Restauração, 412, da freguesia de Miragaia, do
concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultores, fiscalização e gestão de
serviços e projectos de engenharia e arquitectura.

Desenvolvimento e concepção de sistemas de construção civil,
nomeadamente pré-fabricados com betão e construção metálica.

Compra e venda de materiais e equipamentos para a construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Luís Amílcar
Carvalho de Azevedo, e Jorge Teixeira de Sousa, que desde já são
nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contratos
alheios aos negócios sociais, designadamente em fianças, sub-fianças,
avales e letras de favor.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum sócio, os herdeiros têm de esco-
lher dentro dos 30 dias posteriores à data do falecimento, por maio-
ria simples, de entre si, um que a todos represente na sociedade, para
todos os efeitos.

§ 1.º Tal escolha bastará que conste de documento particular, que
será enviado à assembleia geral da sociedade.

§ 2.º Se os herdeiros não concordarem com o regime previsto no
corpo do presente artigo, a assembleia geral poderá, no prazo de seis
meses, deliberar a amortização da quota do sócio falecido.

§ 3.º A contrapartida da amortização é igual ao valor que resultar
de um balanço especialmente elaborado para esse fim.

Está conforme.

5 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000678564

POLÓNIO & POLÓNIO � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 608/020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506208206;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020903.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Polónio & Polónio � Artigos para o
Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua da Constituição, 814 a 828, fregue-
sia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de vestuário, adornos, ma-
las, artigos para o lar, decorações e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
do uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel Joa-
quim Polónio, que desde já é nomeado gerente.

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura de um dos gerentes.

§ 2.º Em alargamento dos poderes de gerência os gerentes poderão
ainda:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis e imóveis de e para a
sociedade;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, pelo prazo e
nos termos e condições que entender;

c) Dar ou aceitar trespasse de quaisquer estabelecimentos;
d) Assinar quaisquer contratos de leasing; e
e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão de quotas a
estranhos fica dependente da autorização prévia da sociedade, que terá
direito de preferência na aquisição e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Sendo uma quota arrolada, arrestada, penhorada, ou por outra

forma retirada da livre disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000678556

WHELLTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 535/970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503811289;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 2 e 5/020903; pasta n.º 17 747.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Gonçalo José de Carvalho de

Vasconcelos Abreu Machado � por renúncia em 5 de Abril de 2002.
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 1; 2.º; 3.º, n.º 1 e 4.º, n.º 2.
Reforço: € 48 004,81, realizado em dinheiro, subscrito pelo sócio

António Augusto � € 23 004,81, em reforço da sua quota e pelo
novo sócio Alexandre Gonçalo Lello de Brito Sampaio � € 25 000,
criando uma nova quota.

Objecto: indústria de transportes públicos ocasionais de mercadorias
com viaturas automóveis e sua reparação.

Capital: € 50 000
Sócios e quotas: 1) António Augusto de Freitas Batista; e 2) Ale-

xandre Gonçalo Lello de Brito Sampaio, casado com Maria Teresa
Leite de Campos de Sá Ferreira, na separação � € 25 000, cada um.

Gerência: compete ao sócio António Augusto, designado em 5 de
Abril de 2002.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

É o que cumpre certificar.

4 de Fevereiro de 2003. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 2000678548

HLV � CENTRO TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 769; identificação de pessoa colectiva n.º 506338746; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/021230; pasta
n.º 26 676.
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Certifico que, pela escritura lavrada em 29 de Outubro de 2002, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída, entre Lara Castro Lopo Ramalho, Helena Maria
Raimundo de Oliveira Nunes e Vânia Daniela da Rocha Peixoto, a
sociedade em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HLV � Centro Terapêutico e
Pedagógico, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de D. João IV, 767, 1.º, freguesia do
Bonfim, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades terapêuticas e pe-
dagógicas para tratamento e ensino especial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todas as sócias, que desde
já são nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em
massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000709796

VIEGAS & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 770; identificação de pessoa colectiva n.º 506409317; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 29/021230; pasta
n.º 26 677.

Certifico que, pela escritura lavrada em 30 de Dezembro de 2002,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Por-
to, foi constituída, entre Maria Celeste dos Santos Viegas, Artur Manuel

Santos Viegas, e Paulo Jorge Ferreira Pinto Brandão, a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Viegas & Brandão, L.da.
2 � Tem a sua sede na Rua da Constituição, 656, loja 7, freguesia

de Paranhos, cidade e concelho do Porto.
3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser

deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na lavagem e limpeza a seco de
têxteis e peles.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1670 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares de capital até ao montante global igual a
dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia, Maria Celeste
dos Santos Viegas, que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

5 de Março de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2000709800
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SOLARCITY � ENERGIAS RENOVÁVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 757; identificação de pessoa colectiva n.º 506398811; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/021213; pasta
n.º 26 664.

Certifico que, pela escritura lavrada em 9 de Dezembro de 2002,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, em que é
sócia única M. F. de Oliveira, Gestão de Bens Imobiliários, S. A., a
qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOLARCITY � Energias Renováveis,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fez, 497, da freguesia de
Aldoar, do concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste:
1 � Produção, distribuição e comercialização de equipamento de

energias renováveis, nomeadamente energia solar, eólica e hidroeléctrica;
2 � Operação de instalações baseadas em energias renováveis e

serviços de consultadoria e gestão relacionados com estes tipos de
actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações acessórias além das entradas, no-
meadamente através de prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 vezes o capital social ou de suprimentos, devendo os
restantes elementos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito serem
fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme deci-
são da sócia única, pertence ao outorgante Miguel Henrique Pinho
Ferreira de Oliveira, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica, desde já, autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2000709753

TOPADMINISTRATIVO � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 109; identificação de pessoa colectiva n.º 506026744; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 24/021213; pasta
n.º 24 860.

Certifico que, pela escritura lavrada em 26 de Novembro de 2002,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi alterado o artigo 2.º, com aditamento de um novo artigo,
que passa a ser o 6.º, do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilidade.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cinco vezes o capital social.

Foi depositado, na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2000709761

JOSÉ AUGUSTO CORREIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 717; identificação de pessoa colectiva n.º 506289915; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 27/021121; pasta
n.º 26 619.

Certifico que, pela escritura lavrada em 22 de Agosto de 2002, no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, em que é sócio
único, José Augusto Silva Correia, a qual se irá reger pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Augusto Correia, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Eugénio de Castro, 404, fregue-
sia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos de livraria, pape-
laria, informática, seus acessórios e consumíveis, papelaria e produ-
tos conexos.

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 sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já é nomeado gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 2000709567

LUÍS PEDRO FERREIRA � CENTRO DENTÁRIO
PEDIÁTRICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 781/030108; identificação de pessoa colectiva n.º P-
506344541; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
030108; pasta n.º 26 690.

Certifico que Luís Pedro Esteves Ferreira constituiu a sociedade em
epígrafe, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Pedro Ferreira � Centro Dentário
Pediátrico, Unipessoal, L.da, com sede na Rua das Andresas, 382, 2.º,
direito, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.
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§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de medicina dentária e
odontologia.

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 deliberação
da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socieda-
de 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 capital
até ao montante global de dez 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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000761380

RESTAURANTE JARDIM DO BURGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 760/021220; identificação de pessoa colectiva n.º P-
506397351; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/
021220; pasta n.º 26 667.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, com os se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Jardim do Burgo, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua do Bonjardim, 630, da freguesia de Santo
Ildefonso, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofe,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de restaurantes, cafetarias e
snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4750 euros, pertencente
ao sócio Manuel Jorge de Oliveira Marques e outra de 250 euros,
pertencente à sócia Tatiana Brito dos Santos de Oliveira Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel Jorge de
Oliveira Marques, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em todos
os actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes só-
cios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000768652

MENDONÇA & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial Porto, 2.ª Secção. Matrícula n.º 57 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 505856700; inscrição n.º 2; ; nú-
mero e data da apresentação: 18/030106; pasta n.º 24 843.

Certifico que o capital foi aumentado de € 6000 para € 12 500,
tendo sido alterado o contrato, ficando o artigo 3.º com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 12 500,
dividido em duas quotas, uma de € 11 900, pertencente ao sócio João
Carlos Reynolds Mendonça Português, e outra de € 600, pertencente
ao sócio João Diogo Oliveira Mendonça Português.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Ferreira Cerqueira. 2000761283
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JOSÉ BARRAL � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 119/970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503903345;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 17 e 19/030108.

Certifico que o capital foi aumentado de 500 000$ para €  5000,
tendo sido alterado o contrato, ficando os artigos 3.º e 9.º com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Galiza Carneiro Barral,
e outra de 1000 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Reis
Monteiro Barral.

ARTIGO 9.º

1 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

Mais certifico que Carlos Miguel Fernandes de Oliveira cessou fun-
ções de gerente, por renúncia, em 8 de Outubro de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Ferreira Cerqueira. 2000761445

PORTO � 3.A SECÇÃO

LACERDA VAZQUEZ � ENGENHEIROS CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4870/940823; identificação de pessoa colectiva n.º 503254614;
número e data da prestação de contas: 2/20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000719236

CIRCUNCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 287/20010628; número e data da prestação de contas: 1/20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000719244

GUIATEL � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 080/20010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505368102;
número e data da prestação de contas: 8/20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000719252

BOLITA � SOCIEDADE CONFEITEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 780/910426; identificação de pessoa colectiva n.º 502942297;
número e data da prestação de contas: 6/20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000719260

DERA � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE MÁQUINAS DE TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 902/880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501989811;
número e data da prestação de contas: 5/20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000719287

ANDRÉ QUELHAS FERNANDES � PRÓTESE DENTÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 739/20000315; número e data da prestação de contas: 11/
20020628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

26 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000719317

VIEIRA, FONSECA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5747/220405; identificação de pessoa colectiva n.º 500460973;
número e data da prestação de contas: 9/20020613.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000710417

RESIN � RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1224/890323; identificação de pessoa colectiva n.º 502128950;
número e data da prestação de contas: 101/20020626.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000710433

TRANSPORTES MANUEL PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5771/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503423025;
número e data da prestação de contas: 16/20020621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000710476

DOMINGOS SOARES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 060/780830; número e data da prestação de contas: 30/20020628.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

25 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, Ana Mafalda Magalhães
Basto. 2000710484

AMOROSO NOBRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9018/971118; número e data da prestação de contas: 109/
26062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativa ao ano de exercício de 2001.

19 de Fevereiro de 2003. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
1000200065

SANTO TIRSO

LAURENTINO BIRÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2423/911203; identificação de pessoa colectiva n.º 502659980;
data da entrega para depósito: 050802.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

19 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Francisco
Carneiro da Cruz. 1000131927

OVAVA � ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3309/950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503498319;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/020801.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o objecto social e
aumentou o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e rea-
lizado em dinheiro pelos sócios na proporção das respectivas quotas,
com redenominação do capital e, em consequência, foram alterados
os artigos 2.º e 3.º do respectivo contrato, os quais ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em estudos, projectos, montagens de
equipamentos, manutenção e assistência de máquinas, engenharia quí-
mica, ambiental e civil, construção e venda de terrenos, vivendas,
apartamentos e outros, fabrico de estruturas em poliester e derivados
químicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido por duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Paulo Luís dos Santos Mariano
Guedes e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio
Guilherme Carneiro Gião.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2002. � O Ajudante Principal, António dos San-
tos Mascarenhas. 1000132184

TROFA

TUBEMBAL � TRANSFORMAÇÃO DE PAPEL
E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4294/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504434780; inscri-
ções n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 7 e 8/030207.

Certifico que a sociedade supra aumentou o capital de € 325 000 para
€ 325 200 e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º, e posteriormen-
te transformou-se em sociedade anónima, remodelando totalmente o
contrato, cuja redacção é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 325 200 euros, re-
presentado por cinco quotas, pertencendo uma do valor nominal de
75 000 euros ao sócio Albano de Sousa Pereira, duas dos valores no-
minais de 81 300 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Adriano Augusto Marques da Silva e Rui Manuel Alves Henriques, outra
do valor nominal de 87 500 euros, pertencente ao sócio Aurélio
Manuel de Sousa Pereira, e ainda uma quota do valor nominal de
100 euros pertencente à sócia Maria da Glória Guimarães Teixeira.

3 � Designam os órgãos sociais para o primeiro triénio, ficando o
conselho de administração dispensado de prestação de caução.

Conselho de administração: presidente � Aurélio Manuel de Sousa
Pereira; vogais � Adriano Augusto Marques da Silva e Rui Manuel
Alves Henriques;

Mesa da assembleia geral: presidente � Flaustino da Silva Marques,
casado, com domicílio profissional na Rua de António da Silva Mari-
nho, 6, Porto; secretário � Albano Sousa Pereira;

Fiscal único: efectivo � Álvaro Falcão e Associados, sociedade de
revisores oficiais de contas n.º 62, com sede na Rua de Antero de
Quental, 639, Porto, representada por Guy Alberto Fernandes de Poças
Falcão, revisor oficial de contas n.º 148, casado, com domicílio pro-
fissional na mencionada Rua de Antero de Quental, 639; suplente �
Nelson Moinhos e Paulo Lima, sociedade de revisores oficiais de
contas n.º 131, com sede na Rua de António Luís Gomes, 120, sala 7,
Vila Nova de Gaia, representada por Paulo Roberto de Sousa Mathias
Lima, casado, revisor oficial de contas n.º 750, com domicílio profis-
sional na mencionada Rua de António Luís Gomes, 120, sala 7.

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma TUBEMBAL � Transformação de Papel
e Comércio de Embalagens, S. A., mantém a sua duração por tempo
indeterminado e rege-se pelos presentes estatutos e pelas disposições
legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Zona Industrial da Carriça, lote 23, fregue-
sia de Muro, concelho da Trofa.

2 � A administração fica, desde já, autorizada a transferir a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como a abrir delegações, sucursais, agências ou qual-
quer outra forma de representação que julgue conveniente, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � O objecto social consiste na transformação de papel, impor-
tação, exportação e comercialização de embalagens.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação da administração e
sem necessidade de consentimento de outros órgãos sociais, adquirir e
alienar participações em sociedades de responsabilidade limitada com
objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais,
bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participações, e participar
na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
325 200 euros e está representado por 65 040 acções ao portador,
do valor nominal de 5 euros cada.

2 � Nos aumentos de capital, os accionistas terão direito de pre-
ferência na subscrição de novas acções na proporção das que ao tem-
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po possuírem, ou no rateio das que não tenham sido inicialmente
subscritas, salvo deliberação em sentido contrário tomada pelo órgão
que deliberou o respectivo aumento de capital.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, podendo os
accionistas exigir, a todo o tempo e a expensas suas, a concentração
ou o desdobramento desses títulos.

2 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis, nos termos da lei.

3 � Os títulos representativos das acções serão ao portador ou
nominativos, convertíveis de acordo com a vontade do seu titular.

4 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos de ac-
ções são assinados pela administração, podendo uma ou mais assina-
turas ser de chancela desde que devidamente autorizadas.

ARTIGO 6.º

Outras emissões de títulos

1 � A sociedade poderá emitir quaisquer títulos negociáveis legal-
mente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto e
obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condições
estabelecidas pela assembleia geral.

2 � Aplicam-se às emissões referidas neste artigo o disposto no
artigo 5.º.

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

1 � A sociedade poderá impor aos accionistas, por deliberação
tomada com os votos favoráveis de accionistas que representem, pelo
menos, três quartos do capital social, a obrigação de prestações aces-
sórias remuneradas, com carácter pecuniário ou outro.

2 � A assembleia geral que deliberar nos termos do numero ante-
rior fixará as condições da exigibilidade e outras que, atento o carác-
ter da obrigação, devam ser definidas.

ARTIGO 8.º

Registos e conversões

As operações de registo das transmissões, conversões e outras, re-
lativas a títulos emitidos pela sociedade, quando efectuadas a requeri-
mento dos respectivos detentores ou titulares, constituem encargos
dos interessados, a pagar no momento da formulação do correspon-
dente pedido.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, nos termos da lei e com a necessária autoriza-
ção da assembleia geral, adquirir e manter em carteira acções e obriga-
ções próprias e, com elas, realizar quaisquer outras operações legais.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

Administração

A administração da sociedade será constituída por um conselho de
administração composto por três ou cinco membros, tendo neste caso
o seu presidente voto de qualidade.

ARTIGO 11.º

Poderes e competências da administração

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições que
lhe confere a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, confessar, transigir e desistir das mesmas e assu-
mir compromissos arbitrais. Para o efeito a administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

c) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens móveis ou imó-
veis, sujeitos ou não a registo, incluindo acções, quinhões, quotas,
obrigações e viaturas automóveis;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos comerciais e
industriais;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, singu-
lares ou colectivas, nos termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou no
estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras sociedades;

h) Celebrar qualquer uma das operações referidas no n.º 1 do arti-
go 4.º do Decreto-Lei n.º 298/92, com instituições de crédito;

i) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de certos
actos ou categorias de actos.

ARTIGO 12.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De dois administradores;
b) De um mandatário, dentro dos limites do mandato conferido

pela administração.
2 � Existindo conselho de administração, para os actos de mero

expediente é suficiente a assinatura de um administrador.

ARTIGO 13.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único e um
suplente, ou por conselho fiscal composto por três membros efecti-
vos e um suplente, tendo, neste caso, o seu presidente voto de quali-
dade.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direitos de voto.

2 � A cada grupo de cem acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por cem do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

3 � Os accionistas detentores de menos de cem acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles.

ARTIGO 15.º

Prova da qualidade de accionista

1 � Os accionistas deverão, com uma antecedência mínima de
cinco dias sobre a data prevista para a assembleia geral, depositar na
sede da sociedade as acções de que sejam titulares, ou averbá-las no
livro de registo de acções, ou demonstrar através de documento idó-
neo estarem as mesmas à guarda de instituição financeira.

2 � As acções referidas no número anterior deverão manter-se
depositadas ou averbadas em nome do accionista, até ao encerramen-
to da cessão.

ARTIGO 16.º

Representação

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por cônjuge, ascendente, descendente ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa indicando nome, domi-
cílio e qualidade do representante e data da assembleia.

2 � Sendo o accionista pessoa colectiva, a indicação do seu repre-
sentante na assembleia deverá ser comunicada por escrito ao presi-
dente da mesa, até à véspera da data marcada para a sua realização.

ARTIGO 17.º

Quorum e maiorias

1 � A assembleia geral só poderá reunir em primeira convocação
quando se encontrarem presentes ou representados accionistas cujas
acções representem um terço do capital social, não se contando, para
este efeito, as acções detidas pela própria sociedade.

2 � Em segunda convocação a assembleia geral poderá reunir e
deliberar validamente seja qual for o capital representado.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria simples dos votos presentes, salvo disposição legal ou estatuária
que exija maioria qualificada.

4 � As deliberações relativas a fusão com outras sociedades, cisão
ou alteração dos estatutos só serão válidas se aprovadas com os votos
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favoráveis de accionistas que representem, pelo menos, três quartos
do capital social.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 19.º

Exercício social e distribuição de resultados

1 � O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 � Os lucros líquidos de cada exercício social terão a aplicação

que os accionistas deliberarem, ressalvando as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

3 � A sociedade poderá deliberar a distribuição de dividendos anteci-
pados, nos termos da lei.

ARTIGO 20.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral para mandatos
de três anos, podendo os seus membros ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Havendo lugar à eleição de um conselho de administração e
ou de um conselho fiscal, a assembleia geral designará os respectivos
presidentes.

3 � A assembleia geral que nomear a administração decidirá da
eventual dispensa de caução aos seus membros.

4 � As remunerações dos titulares dos órgãos sociais serão fixadas
pela assembleia geral ou por comissão por esta designada.

5 � As remunerações da administração podem ser constituídas por
uma parte fixa e por uma parte variável, traduzida esta numa parti-
cipação que não exceda 10% dos lucros líquidos do exercício.

6 � Os titulares dos órgãos sociais e da comissão referida na parte
final do n.º 4 deste artigo podem ser accionistas ou não accionistas.

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e mediante
deliberação que obtenha os votos favoráveis de accionistas que repre-
sentem, pelo menos, quatro quintos do capital social.

2 � A assembleia geral que deliberar a dissolução nomeará uma
comissão liquidatária composta por três membros e designará o res-
pectivo presidente.

3 � Os membros da comissão liquidatária poderão ser quaisquer
titulares dos órgãos sociais em exercício à data da deliberação.

ARTIGO 22.º

Compromisso arbitral

1 � As eventuais questões que surjam entre os accionistas por
virtude da sociedade, ou entre aqueles e esta, serão dirimidas por um
tribunal arbitral, com expressa renúncia a qualquer outro, que julgará
segundo o direito aplicável e juízos de equidade.

2 � O compromisso do tribunal arbitral, a escolha dos juízes e a
organização do processo reger-se-ão pelas regras legalmente aplicáveis.

Está conforme.

8 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda Almeida
dos Santos. 2000063250

VILA DO CONDE

QUINTA DO VALE DO CONDE � PRODUTOS
AGROALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3577/030204; identificação de pessoa colectiva n.º 506379078;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/030204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Quinta do Vale do Conde �
Produtos Agroalimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gaspar
Manuel, 148, freguesia e concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, transformação,
importação e exportação de produtos agroalimentares, nomeadamente
azeitona, frutos secos e uva.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, 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 suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quota será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal.

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000202286

HENSATIS, EVENTOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3569/030127; identificação de pessoa colectiva n.º 506427234;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/030127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HENSATIS, Eventos Infantis, L.da.
2 � Tem a sua sede na Rua de José Ramos Maia, 40, freguesia de

Árvore, concelho de Vila do Conde.
3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção e organização de
festas e eventos infantis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

24 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000202285

VILA NOVA DE GAIA

IDÍLIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20030203.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Idílio Pereira, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Estamparia de Lavadores, 1489, freguesia de Canidelo, conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social, em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos de
restauração, de bebidas e hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2750 euros, pertencente  ao sócio Idílio Jorge Gonçalves Pereira, uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Natália Celeste
Correia de Sousa, e uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio Idílio Alfredo de Sousa Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Natália Celes-
te Correia de Sousa e Idílio Alfredo de Sousa Pereira, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de
seguida, se defere aos sócios não cedentes.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000201781

IMOTIMO � IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÕES E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 51 216; identificação de pessoa colectiva n.º 503236810; nú-
meros e data das apresentações: P. Cs. 1, 2 e 3/090103.

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

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202701

SOCITERMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 449; número e data da apresentação: P. C. 7/090103.

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.

9 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202700

AMANDINO FERREIRA & FILHO, MARMORITE
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7150; identificação de pessoa colectiva n.º 505005301; núme-
ro e data da apresentação: P. C. 3/150103.

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

15 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202699

ACTIVIDADES MULTI-CINEMAS E ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 075; identificação de pessoa colectiva n.º 503596884; nú-
mero e data da apresentação: P. C. 1/160103.

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

16 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202698

PATE � SOCIEDADE TÊXTIL DE VILA NOVA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 767; identificação de pessoa colectiva n.º 500933618; nú-
mero e data da apresentação: P. C. 30/301202.
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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 socieda-
de em epígrafe.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202697

A. FERREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 983; identificação de pessoa colectiva n.º 500731144; nú-
mero e data da apresentação: P. C. 10/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202696

CAIÚS, DIAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 322; identificação de pessoa colectiva n.º 500050376; nú-
mero e data da apresentação: P. C. 11/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202695

JOAQUIM CARVALHO & IRMÃO � REPARAÇÃO
E VENDA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3806; identificação de pessoa colectiva n.º 503547867; núme-
ro e data da apresentação: P. C. 15/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202694

GOMES & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6252; identificação de pessoa colectiva n.º 501944486; núme-
ro e data da apresentação: P. C. 18/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202693

JAIME & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 550; identificação de pessoa colectiva n.º 501364412; nú-
mero e data da apresentação: P. C. 6/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202692

INEQUI � INOVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5756; identificação de pessoa colectiva n.º 503977730; núme-
ro e data da apresentação: Pc 17/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202691

PEDROSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5727; identificação de pessoa colectiva n.º 503959235; núme-
ro e data da apresentação: Pc 31/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202690

T. R. R. � TRANSPORTES RAFAEL RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4801; identificação de pessoa colectiva n.º 503766461; núme-
ro e data da apresentação: Pc 19/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202689

QUIMIGAIA � PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4289; identificação de pessoa colectiva n.º 503655600; núme-
ro e data da apresentação: Pc 3/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202688

DÓ-RÉ-MI � ESCOLA DE MÚSICA DE FERNANDA
CORREIA DA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6607; identificação de pessoa colectiva n.º 504152700; núme-
ro e data da apresentação: Pc 9/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202687

RAMOS & TAVARES � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6142; identificação de pessoa colectiva n.º 504050796; núme-
ro e data da apresentação: Pc 7/301202.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202686

ZENHA E BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 721; identificação de pessoa colectiva n.º 502156902; nú-
mero e data da apresentação: Pc 25/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202685

TANOARIA DE GULPILHARES DE ÁLVARO SANTOS
& PRAZERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7456; identificação de pessoa colectiva n.º 504510576; núme-
ro e data da apresentação: Pc 8/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202684

CONFECÇÕES O BOM DESPORTO � ADRIANO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 568; identificação de pessoa colectiva n.º 502348011; nú-
mero e data da apresentação: Pc 5/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202683

ROTA OURO DO DOURO � RESTAURAÇÃO
E TURISMO FLUVIAL E TERRESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7719; identificação de pessoa colectiva n.º 504413732; núme-
ros e data das apresentações: Pc 22, 23 e 24/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202682

FERNANDO J. V. MOREIRA � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8161; identificação de pessoa colectiva n.º 504776134.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202681

MADIBELA � IND. CARP. E COM. DE MAD. E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 335; identificação de pessoa colectiva n.º 502774177; número
e data da apresentação: Pc 4/071002.

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

7 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202655

A LOJINHA DAS FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 528; identificação de pessoa colectiva n.º 502819235; número
e data da apresentação: Pc 1/071002.

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

7 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202654

MANUEL AZEVEDO PERITAGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1204; identificação de pessoa colectiva n.º 502631260; núme-
ro e data da apresentação: Pc 7/041002.

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

4 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202653

JOAQUIM DOMINGUES DE SOUSA
& MANUEL DOMINGUES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 961; identificação de pessoa colectiva n.º 501998551; número
e data da apresentação: Pc 3/041002.

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

4 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202652

ANÍBAL PEREIRA & FILHO � COM. IND. CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1737; identificação de pessoa colectiva n.º 503112100; núme-
ro e data da apresentação: Pc 11/041002.

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

4 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202651

EUROTIM � SOCIEDADE DE TINTAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 071; identificação de pessoa colectiva n.º 501389881; nú-
mero e data da apresentação: Pc 4/291102.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202650

SÁ, REIS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 846; identificação de pessoa colectiva n.º 501105638; nú-
mero e data da apresentação: Pc 6/281102.

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

A Escriturária, (Assinatura ilegível.) 1000202649

MANUEL, NELSON & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 149; número e data da apresentação: Pc 21/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202648

ANTÓNIO F. DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 905; identificação de pessoa colectiva n.º 500971641; nú-
mero e data da apresentação: Pc 28/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202647

ARTE E MANHAS � ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO
E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1910; identificação de pessoa colectiva n.º 503205664; núme-
ro e data da apresentação: Pc 32/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202646

PINTO DOS SANTOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1527; identificação de pessoa colectiva n.º 502223723; núme-
ro e data da apresentação: Pc 33/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202644

GUALTER & ELISEU � VENDAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4169-A; identificação de pessoa colectiva n.º 503910546; nú-
mero e data da apresentação: Pc 2/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202642

CRISTÃO & CRISTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2891; identificação de pessoa colectiva n.º 503355860; núme-
ro e data da apresentação: Pc 18-A/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202640

CONTINENTALTRADING � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1126; identificação de pessoa colectiva n.º 502093820; núme-
ro e data da apresentação: Pc 14/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202623

REIS & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 666; identificação de pessoa colectiva n.º 502859164; número
e data da apresentação: Pc 26/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202604

J. R. M. � JOAQUIM ROCHA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 784-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502545542; número
e data da apresentação: Pc 16/301202.

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

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202599

FRUPAGRI � COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1400; identificação de pessoa colectiva n.º 503029580; núme-
ro e data da apresentação: Pc 29/301202.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

30 de Dezembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202597

EUROPAVISÃO REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4072; identificação de pessoa colectiva n.º 503600601; núme-
ro e data da apresentação: Pc 5/071002.

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

7 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202594

ALVORADA � PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3001; identificação de pessoa colectiva n.º 503378470; núme-
ro e data da apresentação: Pc 5/041002.

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

4 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202591

PREDUAL � SOC. CONSTR. IMOB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2731; identificação de pessoa colectiva n.º 503322350; núme-
ro e data da apresentação: Pc 10/041002.

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

4 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202588

PROGADO � SOCIEDADE PRODUTORA DE RAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 859; identificação de pessoa colectiva n.º 500223327; nú-
mero e data da apresentação: Pc 4/100103.

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

10 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202587

OÁSIS DA FLOR � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7757; identificação de pessoa colectiva n.º 504686739; núme-
ro e data da apresentação: Pc 5/100103.

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

10 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202586

HELDER PEREIRA & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7564; números e data das apresentações: Pc 1 e 2/100103.

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

10 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202584

CLÍNICA DENTÁRIA MARILUZ BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4718; identificação de pessoa colectiva n.º 503741086; núme-
ro e data da apresentação: Pc 3/100103.

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

10 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202581

ROGÉRIO REIS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6639; identificação de pessoa colectiva n.º 504153668; núme-
ro e data da apresentação: Pc 2/220103.

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

22 de Janeiro de 2003. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000202578

JARDIM DO VISO � BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20030203.

Certifico que, foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jardim do Viso � Bazar, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Viso, n.º 196, freguesia de Canidelo, concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização de uma grande va-
riedade de produtos, nomeadamente flores e artigos de bazar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal
de 2750 euros, pertencente ao sócio Idílio Jorge Gonçalves Pereira, e
três iguais do valor nominal de 750 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Idílio Alfredo de
Sousa Pereira, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Elsa Soares.
1000201778

ABRIGO DO PESCADOR � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 610; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20030204.

Certifico que, foi constituída a sociedade acima referida, regendo-
-se pelo contrato seguinte:

Constituição de Sociedade

No dia 11 de Dezembro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Carlos
de Castro Lopes, ajudante deste cartório, em exercício, por se encon-
trar vago o lugar do Notário, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Jorge Luzia Correia, divorciado, natural da freguesia de
Águas Santas, concelho da Maia, residente na Avenida Menéres,
n.º 234, bloco 5, 1.º, frente, em Matosinhos, titular do bilhete de
identidade n.º 2711948, emitido em 23 de Novembro de 2001, em
Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil, número de identificação
fiscal 182727378;

2.º Maria Helena Dias Vagos, divorciada, natural da freguesia de
Tentúgal, concelho de Montemor-o-velho, residente com o primeiro
outorgante, titular do bilhete de identidade n.º 10394040, emitido em
31 de Maio de 2002 em Coimbra, pelos Serviços de Identificação Civil,
número de identificação fiscal 201378485.

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

E pelos outorgantes foi dito:
Que celebram entre si um contrato de sociedade comercial por

quotas, que fica a reger-se nos termos e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abrigo do Pescador � Gestão
Hoteleira, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Agostinho Albano, 100, freguesia
de São Pedro da Afurada, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café, snack-bar,
pastelaria, gelataria, pão quente, recepção de jogos e apostas mútuas.
Comércio de produtos diversos, nomeadamente produtos alimentares
e bebidas, tabaco, revistas e jornais. Gestão hoteleira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Manuel Jorge Luzia Correia e outra
do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Maria Helena Dias
Vagos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida
se defere aos sócios não cedentes.

Mais declararam:
Que a gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social

depositado, no Banco Internacional de Crédito, em Padrão da Légua,
conforme declaração que fazem sob sua responsabilidade, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamento e instalação da sede social e a adquirir para esta quais-
quer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela ge-
rência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo des-
te acto no prazo de três meses a contar de hoje,

Foram-me exibidos:
a) Certificado de admissibilidade, passado pelo Registo Nacional de

Pessoas Colectivas, em 25 de Novembro último;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º P506406130, do qual consta o CAE 55401.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explicação

do seu conteúdo, em voz alta e na sua presença simultânea.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Elsa Soares.
1000201776

JOSÉ M. ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20030203.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de José M. Araújo, Unipessoal, L.da.
2 � Tem a sua sede na Travessa de José Mariani, 257, 1.º, centro

direito, freguesia de Vila Nova de Gaia (Santa Marinha), concelho de
Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em agente de comércio por grosso,
comercialização, importação, exportação e representação de todo o
tipo de material e equipamento eléctrico e de iluminação.

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

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pelo sócio, compete ao sócio, o qual desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Elsa Soares.
1000201775
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MANUEL AZEVEDO & SOUSA � CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20030203.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Azevedo & Sousa � Constru-
ção e Obras Públicas, , L.da, com sede na Praceta de Diogo Macedo,
211, freguesia de Santa Marinha, concelho Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas. Com-
pra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Arrendamento de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 15 000 euros pertencente ao sócio Manuel Azevedo de Sousa e
duas iguais do valor nominal de 5000 euros pertencentes uma a cada
um dos sócios Carla Maria Madureira de Sousa e Manuel Joaquim
Madureira de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel Azeve-
do de Sousa que desde já, é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

18 de Fevereiro de 2003. � A Ajudante-Principal, Elsa Soares.
1000201772

SANTARÉM
ABRANTES

SOCIEDADE HOTELEIRA REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 928/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502304359;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 1 e 2/030226.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Facto: cessação de funções do gerente: Luís Manuel Grácio Rei;
data: 26 de Agosto de 1999; causa: falecimento.

2 � Facto: alteração parcial do contrato; artigo alterado: 3.º;
capital: € 5000, redenominação de 1 002 410$, após aumento de
602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na propor-
ção das respectivas quotas; o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
demais valores constantes da escrita social, é de € 5000, e corresponde
à soma de três quotas, uma de € 1500 do sócio Jorge Manuel Gamas
Rei e outras duas de valor de € 1750 cada, sem determinação de par-
te ou de direito pertencente a Maria Luísa Gamas Rei, Jorge Manuel
Gamas Rei e Ludovina Gamas Rei Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

6 de Março de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2001592426
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